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1 Úvod 

Cílem a tématem mé bakalářské práce je realizace založení fiktivní společnosti 

s ručením omezeným. Při výběru a rozmýšlení nad tématem této práce jsem měl jasno, a 

to založení fiktivní společnosti s ručením omezeným. Důvodem je zjištění nových 

informací a znalostí, které v budoucnu využiji k založení vlastní společnosti. 

Už od dětských let bylo mým snem vydat se ve svém kariérním životě 

podnikatelskou cestou. Jako malé dítě jsem měl různé představy, jaké to je být 

podnikatelem. Vždy jsem došel k velmi jednoduchému a zkreslenému názoru, že 

podnikatel má hodně peněz, je svobodný a řídí firmu. V postupném dospívání se tato má 

zkreslená představa začala mírně měnit, protože jsem v okolí mé rodiny a přátel měl 

spoustu podnikatelů, kteří mě informovali například o tom, jak se jim v podnikání daří, 

jaké řeší problémy a kolik času stráví v práci. Zjistil jsem, že být podnikatelem je opravdu 

náročné pracovní zařazení v kariérním žebříčku.  

Nejvíce zakládanou společností v České republice je společnost s ručením 

omezeným. Pro začínající podnikatele je volba této právní formy podnikání výhodná k 

realizaci různých podnikatelských záměrů bez velkých nároků na základní kapitál a 

omezenému ručení společníků. 

V první části bakalářské práce jsou představeny teoretická východiska práce, kde 

jsou objasněny podmínky pro podnikání v České republice. Dále jsou zde vysvětleny 

základní pojmy související s podnikáním, formy podnikání v České republice, 

podnikatelský plán a veškeré teoretické poznatky, které musíme znát, abychom mohli 

realizovat založení a vznik společnosti s ručením omezeným. 

Druhá praktická část je zaměřena na samotnou realizaci založení fiktivní 

společnosti s ručením omezeným s názvem Váš servis, s. r. o. Společnost má dva druhy 

živností, a to živnost řemeslnou a volnou. Veškeré kroky zakládání této společnosti jsou 

v této části uspořádané tak, aby veškeré úkony na sebe navazovaly.  

Součástí praktické části je také zahrnuto sestavení podnikatelského plánu pro 

zakládanou společnost jako podmínka pro zahájení podnikání. 
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2 Podmínky pro podnikání v České republice – teoretická 
východiska práce 
 

Součástí této kapitoly jsou vysvětleny teoretické pojmy, které zobrazují 

podnikatelskou problematiku a podmínky pro podnikání v České republice. Dále jsou zde 

představeny teoretická východiska mé práce. 

 

2.1 Základní pojmy 

Součástí podkapitoly jsou teoreticky představeny základní pojmy, které náleží 

k tématu podnikání. Vysvětlíme si zde, kdo je podnikatel, co je podnikání a definujeme 

podnik. 

2.1.1 Podnikatel 

Podnikatel je označení pro fyzickou osobu, která se věnuje podnikání. 

Podnikatele definuje občanský zákon č. 89/2012 Sb., § 420 jako: 

,,Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost 

živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem 

dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.“ (Občanský 

zákoník č. 89/2012 Sb.,§ 420) 

Pokud se podnikatelem stane fyzická osoba, označuje se jako OSVČ (osoba 

samostatně výdělečně činná). Jaké jsou práva a povinnosti podnikatele, definuje občanský 

zákoník.  

Za podnikatele se považuje fyzická osoba, která na svůj vlastní účet a odpovědnost 

samostatně vykonává výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem, a 

to se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Může se jednat o osobu 

tuzemskou i zahraniční. 

Podle Řehoře (2010, s. 21) ,,představa, že se člověk podnikatelem musí narodit, 

je poněkud mylná. Neexistuje žádný podnikatelský gen, který člověk ve své genetické 

výbavě buď má, nebo nemá. Vše závisí jen na schopnostech člověka učit se, na jeho vůli 

a zapálení pro věc. Stejně tak nelze říci, že se podnikání nedá naučit. Pro úspěšné 

podnikání je důležitý jednak postoj člověka k podnikání a jednak jeho znalosti procesů, 

které v podnikání probíhají.“   
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2.1.2 Podnikání 

Existují dva myšlenkové přístupy, jak můžeme k podnikání přistupovat. 

Podnikání můžeme chápat ve smyslu podnikatelství, tzv. něčeho inovativního, co je 

jedinečné, a přináší určitou novou hodnotu. Využijeme zde tržní příležitosti, investory, 

startupy a rychlý růst nových firem. Vytěžíme maximum příležitostí této doby. Druhý 

pohled na podnikatele je takový, že podnikatelem je každý, který má živnost či vede 

podnik. A není přitom podstatné, zda je podnikatel inovativní či se snaží o rozšíření 

podniku (Andera, Lukeš, 2020). 

Podnikatelství můžeme definovat: 

,,Podnikatelství je proces, kterým jedinci… využívají příležitosti bez ohledu na 

zdroje, které mají v současnosti k dispozici.“ (Stevenson, Jarillo, 1990, s. 23) 

,,Podnikatelství je stav mysli a proces vytváření a rozvíjení ekonomické činnosti 

spojením kreativity, inovace a ochoty nést riziko s kvalitním managementem v rámci nové 

nebo již existující organizace.“ (Evropská komise, 2003, s. 6) 

,,Podnikatelství je proces tvorby něčeho nového, co má hodnotu, čemu se věnuje 

nezbytný čas a úsilí, předpokládá přijetí finančních, psychických a sociálních rizik a 

obdržení odměny v podobě peněžního nebo osobního uspokojení.“ (Hisrich, 1990, s. 209) 

 

Podnikání je základem růstu produktivity, inovací a konkurence, zvyšuje 

prosperitu, je nepostradatelné pro ekonomiku, vytváří nová pracovní místa a rozšiřuje 

města a obce (Junger, 2010). 

Moderním trendem dnešní doby je začít podnikat. Postavit se na vlastní nohy a 

splnit si své sny. Mnoho lidí vidí v podnikání jednoduchou věc, ale opak je pravdou. 

Podnikání není jednoduchá věc, a obnáší spoustu přípravy a náležitostí. Podnikatel se 

dostává do role ,,člověk pro všechno“, i když má zaměstnance. 

,,Podnikání neznamená jen založení nové firmy. Jedná se o identifikaci, ocenění a 

uchopení příležitosti. Podnikání je nezbytné pro všechny firmy – ať už malé nebo velké, 

nové nebo staré, založené za účelem zisku nebo neziskové.“ [Columbia Business School, 

2008] 
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2.1.3 Podnik 

Podnik je vymezen jako ekonomicky a právně samostatná jednotka, která působí 

za účelem podnikání. Právní samostatností chápeme možnost podniku vstupovat do 

právních vztahů s jinými tržními subjekty, uzavírat s nimi obchodní smlouvy, ze kterých 

pro podnik vyplívají práva a povinnosti. Ekonomickou samostatností chápeme projev 

svobody v podnikání, a také související odpovědnost vlastníků za výsledky podnikání. 

Dále po právní stránce je podnik definován jako soubor hmotných a nehmotných složek 

podnikání. K podniku přísluší věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které jsou majetkem 

podnikatele a slouží jako součást provozování podniku (Srpová, 2010). 

 

Znaky podniku 

V rámci světové odborné literatuře se můžeme setkat a různou definicí podniku. 

Dle E. Gutenberg tvoří podstatu charakteristiky podniku tři všeobecné znaky, nezávislé 

na uplatňovaném hospodářském systému, a tři specifické znaky, které jsou popsány 

v tabulce č. 2.1.3. 

Všeobecné znaky podniku Specifické znaky podniku 

kombinace výrobních faktorů princip soukromého vlastnictví 

princip hospodárnosti princip autonomie 

princip finanční rovnováhy princip ziskovosti 

Tab. 2.1.3 Znaky podniku podle E. Gutenberga 

Zdroj: Zpracováno podle (Wöhe, 1995) 

 

Ke všeobecným znakům podniku náleží: 

Kombinace výrobních faktorů – jednotka je podnikem, ve které se účelně kombinují 

faktory (zařízení, práce, stroje apod.) vzhledem k požadovanému výstupu podniku. 

Principem hospodárnosti vyjadřujeme snahu podniku pracovat co nejhospodárněji: 

• optimalizace vztahu mezi vstupy a výstupy, 

• maximalizace výstupů, 

• minimalizace vstupu. 

Principem finanční rovnováhy se projevuje schopnost podniku plnit své platební 

závazky v určité výši a čase. 
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Do specifických znakům podniku zahrnujeme: 

• Princip soukromého vlastnictví znázorňuje převažující vlastnickou formu. Vlastník 

podniku si vyhrazuje právo se přímo či nepřímo podílet na řízení podniku. 

• Principem autonomie znázorňujeme nezávislost a svobodu podnikatelské činnosti, 

která je řízená tržním vztahem. 

• Princip ziskovosti je nutnost zisku jako výsledku podnikatelské činnosti, a zároveň 

k maximalizaci zisku ve vztahu ke kapitálu podniku. 

(Srpová, 2010) 

 

2.2 Formy podnikání v České republice 

V České republice mohou lidé podnikat dvěma způsoby. Jako fyzická osoba 

(OSVČ), nebo jako právnická osoba. Typy právních forem podnikání upravuje občanský 

zákoník. Živnostenský zákon se pak zaměřuje na podnikatelské subjekty provozující 

svou činnost na základě živnostenského oprávnění. 

Před zahájením podnikatelské činnosti musíme zvážit několik faktorů a 

podniknout patřičné kroky. Musíme zvážit své osobnostní předpoklady pro podnikání, 

rozhodnout se, zda se do podnikání pustíme sami nebo se společníkem, a zda máme 

podporu ve svém okolí. Klíčovým prvkem je dobrý nápad, který bude naše konkurenční 

výhoda, a provést analýzu produktu či služby, co to přinese pro zákazníka. Na začátek 

bychom měli zpracovat podnikatelský model, udělat si návrh, jak budeme postupovat a 

tvořit výdělek. Musíme spočítat potřebnou výši počátečního kapitálu, a zajistit si potřebné 

finanční prostředky na zahájení podnikání. Také si musíme rozvrhnout, zda budeme 

potřebovat zaměstnance, nebo si pro začátek vystačíme sami. A úplně nakonec musíme 

popřemýšlet, jakou právní formu podnikání zvolíme (Srpová, Habrmanová, 2020). 

https://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-513-1991-sb-obchodni-zakonik/
https://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-513-1991-sb-obchodni-zakonik/
https://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-455-1991-sb-o-zivnostenskem-podnikani-zivnostensky-zakon/cele-zneni/
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Obr. č. 2.2 Právní formy podnikání 

Zdroj: zpracováno podle (Šafrová Drášilová 2019) 

Pro každou právní formu platí určité legislativní podmínky, se kterými se musíme 

před zahájením podnikání seznámit. Nejvíce rozšířené formy podnikání jsou v České 

republice podnikání na základě živnostenského oprávnění a společnost s ručením 

omezeným 

Zahájení podnikání na základě živnostenského oprávnění je velmi jednoduché, 

dokonce není ani finančně a administrativně náročné. V případě, že naše podnikání roste, 

je možné uvažovat o změně právní formy, např. na společnost s ručením omezeným. Díky 

této právní formě ručíme svým majetkem pouze do výše nesplacených nákladů (Srpová 

2020). 

Volba právní formy podnikání: 

 Správná volba právní formy podnikání patří k dlouhodobě působícímu faktoru, 

tudíž musíme udělat rozhodnutí, zda budeme podnikat jako fyzická osoba či právnická 

osoba. V případě, že v našem rozhodnutí zvítězí podnikání jako právnická osoba, musíme 

učinit rozhodnutí, zda založíme kapitálovou nebo osobní obchodní společnost. Volba 

právní formy podnikání je velmi významné rozhodnutí. Dle potřeby je však možné udělat 

změnu na jiný typ, nicméně je to komplikace, a jsou zapotřebí další náklady. K rozhodnutí 

nám pomůžou následující faktory: 

• rozsah ručení u jednotlivých právních forem, 

• daňové zatížení, 

• možnosti získání finančních prostředků, 

• zveřejňovací povinnost, 



11 

• administrativní náročnost, 

• počet zakladatelů. 

(Srpová, Habrmanová, 2020) 

 

2.2.1 Podnikání fyzických osob 

Podnikatele definuje občanský zákon č. 89/2012 Sb., § 420 jako: 

,,Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost 

živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem 

dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.“ (Občanský 

zákoník č. 89/2012 Sb.,§ 420) 

Fyzicky podnikající osobou je občan, který si zřídí živnostenské oprávnění podle 

živnostenského zákona, případně vykonává výdělečnou činnost na základě zvláštních 

předpisů, a splní další podmínky pro podnikání vyplývající z daňových zákonů, zákonů 

o zdravotním, sociálním a důchodovém pojištění. Živnost je soustavná činnost 

provozovaná samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení 

zisku. Jako živnostník vystupujeme pod svým jménem a ručíme za své podnikatelské 

činnosti celým svým majetkem. 

Podle toho, o jakou živnost se jedná, dělíme živnosti na koncesované a ohlašovací. 

U živnosti ohlašovací stačí naplnit požadavky stanovené zákonem a živnost vznikne jejím 

ohlášením. 

Ohlašovací živnosti dělíme na: 

• volnou – není třeba odborná způsobilost, 

• vázané – prokazujeme vzděláním, osvědčením, odbornou zkouškou či délkou praxe, 

• řemeslné – nutné vyučení nebo jiné vzdělání související se živností. 

 

Koncesované živnosti mohou být provozovány pouze na základě státního 

povolení, tzv. koncese. Oprávnění provozovat živnost vznikne dnem doručení koncesní 

listiny. Na vydání koncesní listiny není právní nárok, její vydání může být při existenci 

zákonných důvodů žadateli zamítnuto. Mezi koncesované živnosti jsou řazeny obory, u 

kterých je riziko ohrožení života, zdraví, majetku nebo se jedná o jinak citlivý obor. Mezi 

koncesovanými živnostmi nalezneme například, činnosti související se zbraněmi a 
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střelivem, výrobu lihovin a alkoholických nápojů, pohřební služby či provozování silniční 

motorové dopravy (Šafrová Dřášilová, 2019). 

Fyzické osoby mohou také podnikat bez živnostenského oprávnění. Jedná se o: 

• činnosti autorů, 

• nezávislá povolání (spisovatelé, hudebníci, herci), 

• zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství, 

• podnikání podle zvláštních předpisů (soudní exekutoři, znalci, advokáti, daňoví 

poradci, apod.). 

Jak tvrdí Šafrová Drášilová (2019, s. 192) ,,Hlavní výhodou podnikání jedné 

fyzické osoby je velmi rychlé a levné založení, možnost volně nakládat se ziskem, 

bezproblémové utajení obchodního tajemství (není třeba také nic zveřejňovat), jednodušší 

administrativa spojená s účetnictvím a také danění zisku pouze daní z příjmu fyzických 

osob. Za tuto volnost ovšem platí podnikatelé neomezeným ručením za své závazky – 

v krajním případě tedy může podnikatel přijít o celý svůj majetek. Podnikání je 

neoddělitelně spojeno s osobou podnikatele, takže podnik není možné prodat, a také je 

poměrně často problém získat investora nebo úvěr od banky.“ 

 

2.2.2 Podnikání právnických osob 

Podle Šafrové Drášilové (2019) jsou všechny formy podnikání, kromě fyzických 

osob, již osoby právnické, u kterých rozhodnutí a jednání provádějí statutární orgány. 

Statutárním orgánem je osoba nebo skupina osob, které splňují zákonem stanovené 

požadavky. Vznik, složení, odpovědnost a pravomoci statutárního orgánu stanoví zákon, 

zejména občanský zákoník a zákon o obchodních korporací. Také je možné, že tyto 

aspekty můžou být upraveny zakladatelskou smlouvou nebo stanovy společnosti. Zákon 

také stanoví pro každý typ obchodní společnosti zkratku nebo označení, který musí 

obchodní firma obsahovat. Obchodní firmou je myšlen název, pod který je společnost 

zapsána v obchodním rejstříku, a který se uvádí na oficiálních dokumentech vázaných ke 

společnosti. 
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Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) 

Srpová, Habrmanová (2020) tvrdí, že společnost s ručením omezeným je jedna 

z nejrozšířenější a nejoblíbenější formou podnikání v České republice mezi podnikáním 

právnických osob. Velkou výhodou a oblibou této právní formy podnikání je, že 

společníci firmy neručí za své závazky celým svým majetkem, ale pouze majetkem do 

výše nesplacených vkladů. Samozřejmě, pokud se prokáže, že jednatelé společnosti 

porušili zákon, a tím způsobili úpadek společnosti, tak jsou odpovědní v plné výši. 

Nejvyšším orgánem společnosti s ručením omezeným je valná hromada, ve které 

jsou členové všichni společníci. Úkolem valné hromady je hlasování o zásadních 

záležitostech, jako může být volba jednatele, rozdělení zisku, změna základního kapitálu 

apod. Hlasování se rozhoduje podle velikosti podílů každého člena, a tím se rozděluje 

poměr hlasů. Většina společností má jmenovanou dozorčí radu, která dohlíží na jednatele. 

Důvodem vzniku této rady je, že se někteří společníci přímo nepodílejí na řízení 

společnosti (Šafrová Drášilová, 2019). 

Podle Šafrové Drášilové (2019) je vzhledem ke složitější formě zakládání 

společnosti s ručením omezeným nyní velmi populární využít nákup tzv. ready-made 

společnosti. Tato firma je již zapsaná v obchodním rejstříku a má splacený základní 

kapitál, pouze se ničím nezabývá, a je připravená k prodeji. 

Veřejná obchodní společnost (v. o. s.) 

Veřejná obchodní společnost je obchodní společnost, která může být založena za 

účelem podnikání. Šašek (2010) tvrdí, že z hlediska historie patří k nejstarší formě 

obchodní společnosti. Název firmy musí být zapsán v obchodním rejstříku. Obchodní 

firma musí mít u svého názvu označení ,,veřejná obchodní společnost“ nebo zkratku ,,v. 

o. s.“ a nebo ,,veř. obch. spol.“ V případě, že obsahuje firma jméno jednoho ze 

společníků, stačí dodatek ,,a spol.“. 

Minimální počet podnikajících osob v. o. s. jsou dvě osoby, maximální počet osob 

není nijak omezen. Zakladateli mohou být osoby tuzemské či zahraniční, v případě, že 

splňují všeobecné podmínky provozování živnosti a není u nich žádná překážka 

provozování živnosti. Činnost této společnosti v České republice upravuje zákon o 

obchodních korporacích. Primárním znakem této společnosti je, že společnici ručí celým 

svým majetkem, a to společně a nerozdílně. Právě to je nevýhodou této právní formy 
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podnikání, protože v případě krachu společnosti mohou její společníci přijít o veškerý 

svůj majetek (Šašek, 2010). 

V případě dělení zisku je podle Šafrové Drášilové (2019) zisk rozdělen mezi 

společníky podle společenské smlouvy nebo rovným dílem a daní je pouze daní z příjmu 

fyzických osob. Velkou výhodou je možnost splnit podmínky pro vázané a řemeslné 

živnosti, tzv. více společníků může splňovat více kvalifikačních kritérií. V případě, že 

jsou majetkové poměry mezi společníky výrazně odlišné, tak se jedná o zásadní nevýhodu 

v oblasti ručení. U této právní formy společnosti je klíčová naprostá důvěra a otevřenost 

mezi společníky. 

Veřejná obchodní společnost se zakládá společenskou smlouvou, která musí 

obsahovat firmu, sídlo společnosti, společníky a předmět podnikání. Dále ve společenské 

smlouvě společníci uvedou dělení majetku společnosti, pokud by náhodou došlo 

v budoucnu ke zrušení firmy. Také se zde může ustanovit, že v případě zrušení firmy 

bude podíl na likvidačním zůstatku společníkům rozdělen jiným způsobem než podle 

jejich obchodního podílu (Šašek, 2010). 

Statutárním orgánem veřejné obchodní společnosti můžou být všichni společníci, 

několik společníků nebo pouze jeden společník. Společnost vznikne až dnem zápisu do 

obchodního rejstříku. 

Komanditní společnost (k. s.) 

Podle Šafrové Drášilové (2019) komanditní společnost stojí mezi kapitálovými a 

obchodními společnostmi. Musí ji založit nejméně dvě fyzické nebo právnické osoby. 

Tyto osoby nesmějí být v rovném postavení. Minimálně jeden z nich musí být 

komplementářem a jeden komanditista, a zároveň nesmí být komplementář a 

komanditista jedna a ta samá osoba. Komanditisté ručí za závazky společnosti pouze do 

výše nesplaceného vkladu. Komplementáři ručí celým svým majetkem, ale zase žádný 

kapitál nevkládají. Statutárním orgánem společnosti jsou komplementáři. V případě, že 

ve společenské smlouvě je výslovně uvedeno, může být i statutárním orgánem 

komanditista. 

Dále Šašek (2010) uvádí, že pravidla pro rozdělení zisku jsou následující. 

Dosažený zisk se dělí na polovinu, z nichž jedna připadne komplementářům a druhá 

komanditistům. Zisk, který obdrželi komplementáři, se mezi ně rozdělí rovným dílem. 

Zisk, který obdrží komanditisté, se dělí mezi ně poměrem, podle výše splacených vkladů. 
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Specifika komanditní společnosti dle Šaška (2010) jsou: 

• komanditista ručí za závazky společnosti pouze do výše nesplaceného vkladu, 

• komanditní společnost je právnickou osobou, proto je nutné vést účetnictví, 

• zisk připadající na komanditisty se daní sazbou daně z příjmu pro právnické osoby, 

• statutárním orgánem jsou pouze komplementáři (pokud není stanoveno společenskou 

smlouvou jinak), 

• je nutný zápis do obchodního rejstříku, 

• komanditista se může na společnosti podílet nejnižší částkou 5000 Kč, 

• komanditista nemůže ze společnosti vystoupit. 

Firma komanditní společnosti musí obsahovat dodatek označující právní formu 

komanditní společnosti, a to zkratku ,,k. s.“ nebo ,,kom. spol.“ 

 

Družstvo 

Družstvo je právní forma pro sdružování osob za účelem podpory svých členů. 

Nejedná se o výhradně obchodní společnost. Příkladem může být přijetí nového 

společníka do ostatních právních forem společností, tam je nutné provést změnu ve 

společenské smlouvě, u družstva nikoli. Družstvo je otevřenou organizací. Podmínkou 

družstva je, že musí mít nejméně tři členy, a je nutné splnit vkladovou povinnost. 

Družstvo ručí za závazky celým svým majetkem, nicméně může dojít za určitých 

podmínek k vyzvání členů družstva, a ti můžou přistoupit k uhrazovací povinnosti, tzv. 

uhradit vzniklé ztráty, ovšem jsou zde přísná pravidla. Součástí obchodní firmy je nutné 

označení ,,družstvo“. Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze, která volí 

představenstvo. Představenstvo je odpovědné za rozhodování o činnosti a řízení družstva. 

Představenstvo kontroluje kontrolní komise. V případě malého družstva postačuje, aby 

byla řízená pouze předsedou družstva, kontrolní komisi není nutné zřizovat (Šafrová 

Drášilová, 2019). 

Dále podle Šafrové Drášilové (2019) zákon o obchodních korporacích definuje 

tyto čtyři typy družstva: 

• výrobní, 

• sociální, 

• bytová, 
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• spořitelní a úvěrní (družstevní záložny). 

K založení družstva podle Šaška (2010) je nutné konání ustavující schůze 

družstva. Na základě podání přihlášky do družstva vznikne oprávnění k účasti a hlasování 

na schůzi. Samozřejmě je nutné také splnit podmínku, a to, že na ustavující členské schůzi 

je minimálně pět zájemců o účasti v družstvu přítomných. Osoby účastníci se této schůze 

jsou v postavení zakladatelů družstva. Na základě většiny hlasů přítomných osob se 

přijímá rozhodnutí. V případě, že dojde k rozhodnutí o založení družstva, tak musí dojít 

k přijmutí rozhodnutí o výši zapisovaného základního kapitálu, který musí být ve výši 

minimálně 50000 Kč. Uchazeči se také individuálně musí zavázat ke vkladům o výši, aby 

bylo dosaženo minimálně výše odsouhlaseného celkového kapitálu družstva. Na této 

schůzi dojde také k volbě členů prvního představenstva, kontrolní komise, a schválení 

stanov družstva. O konání této ustavující členské schůze musí být pořízen notářský zápis. 

Stanovy obsahují ustanovení týkající se: 

• předmětu podnikání, 

• vznik a zánik členství, 

• práva a povinnosti členů k družstvu, 

• práva a povinnosti družstva k členům, 

• orgány družstva a počet jejich členů, 

• tvorba a použití nedělitelného fondu, 

• údaje o obchodní firmě s dodatkem ,,družstvo“, 

• výši základního členského vkladu, způsob splacení členských vkladů a v případě 

zániku členství jejich vypořádání. 

(Šašek, 2010) 

Akciová společnost (a. s.) 

Akciová společnost je druh korporace, která není složena z podílů, ale z akcií. 

Jedná se o cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry, který tento podíl představují. 

Akcionáři neboli vlastníci akcií mají právo podílet se na řízení akciové společnosti a mají 

právo na dividendy (podíly na zisku). Statutárním orgánem je volené představenstvo, 

které je i zároveň jejím řídícím orgánem. Představenstvo je oprávněno i povinno 

rozhodovat o všech jejích záležitostech, krom těch, které stanovy či zákon vyhradily 

k rozhodnutí valné hromadě. Představenstvo musí mít minimálně tři členy, a ze zákona 

je kolektivním a voleným orgánem společnosti. Členové si zvolí svého předsedu. Dozorčí 
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rada je orgán s kontrolními pravomocemi. Jedná se o kolektivní orgán a musí mít 

minimálně tři členy. Funkce člena dozorčí rady je neslučitelná s funkcí členů 

představenstva. Do funkce jsou členové dozorčí rady ustanoveni na funkční období 

určené stanovami, maximálně na pět let. Tyto členy volí valná hromada. Valná hromada 

je nejvyšším orgánem akciové společnosti. Jedná se o orgán kolektivní, a je to 

shromáždění všech akcionářů. Akcionáři se můžou zúčastnit valné hromady osobně, nebo 

v zastoupení (zplnomocnění). Valnou hromadu svolává představenstvo způsobem a ve 

lhůtách určených stanovami, pokud není jinak stanoveno zákonem (Šašek, 2010). 

Podle Šafrové Drášilové (2019) začít podnikat formou akciové společnosti je 

spíše rarita. Hlavním důvodem je vysoká výše minimálního základního kapitálu, který je 

min. 2 000 000 Kč nebo 80 000 eur. 

Akciová společnost vzniká dne zápisu do obchodního rejstříku. O tomto vzniku 

rozhoduje rejstříkový soud při zápisu. 

Specifika akciové společnosti dle zákona o obchodních korporacích jsou: 

• vysoký základní kapitál, 

• administrativně náročné založení, 

• náročné řízení společnosti, 

• účetní uzávěrka musí být ověřena auditorem, 

• povinné sestavení výročních zpráv, 

• zisk společnosti je zdaněn daní z příjmu právnických osob, 

• dividendy ze zisku jsou daněny srážkovou daní, 

• akcionáři neručí za závazky společnosti, 

• solidnost a stabilita. 

 

2.2.3 Přehled forem podnikání 

V rámci rozhodování o vhodné právní formě pro podnikatelský záměr nám může 

pomoci Tabulka č. 2.2.3, kde nalezneme stručný přehled právních forem podnikání. 
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Právní 

forma / 

kritérium 

FO s. r. o. v. o. s. k. s. družstvo a. s. 

Počet osob 

potřebných 

k založení 

1 osoba 1 osoba 2 osoby 2 osoby 3 osoby 
1 právnická 

osoba 

Základní 

dokument 

pro 

zahájení 

činnosti 

živnostenské 

oprávnění, 

případně 

jiné 

oprávnění 

dle 

zvláštních 

předpisů 

zápis do 

obchodního 

rejstříku, 

společenská 

smlouva 

zápis do 

obchodního 

rejstříku, 

společenská 

smlouva 

zápis do 

obchodního 

rejstříku, 

společenská 

smlouva 

zápis do 

obchodního 

rejstříku 

zápis do 

obchodního 

rejstříku, 

zakladatelská 

smlouva 

Minimální 

základní 

kapitál 

není 1 Kč 
není 

stanoven 
5 000 Kč 50 000 Kč 

2 000 000 Kč 

nebo  

80 000 eur 

Způsob 

ručení za 

závazky 

celým svým 

majetkem 

majetkem 

s. r. o. 

celým 

svým 

majetkem 

celým svým 

majetkem 

celým svým 

majetkem 

celým svým 

majetkem    

 a. s. 

Způsob 

ručení 

majitelů za 

závazky  

- 

do výše 

nesplacených 

vkladů 

celým 

svým 

majetkem 

 

komanditisté 

do výše svých 

vkladů, 

komplementáři 

celým svým 

majetkem 

členové neručí 

za nesplnění 

povinností 

družstva, 

výjimka 

zákonem 

stanovená 

 

ztráta hodnoty 

akcií 

společnosti  

a. s. 

Řídící 

orgán 
-  jednatel společníci komplementáři představenstvo představenstvo 

Nejvyšší 

orgán 
- 

valná 

hromada 
společníci komplementář členská schůze valná hromada 

Kontrolní 

orgán 
- dozorčí rada 

zákon 

neurčuje 

zákon 

neurčuje 

kontrolní 

komise 
dozorčí rada 

Rozdělení 

zisku mezi 

majitele 

- 

na základě 

účetní 

závěrky dle 

rozhodnutí 

valné 

hromady 

na základě 

účetní 

závěrky dle 

rozhodnutí 

valné 

hromady 

na základě 

účetní závěrky 

dle 

společenské 

smlouvy 

na základě 

účetní závěrky 

dle 

společenské 

smlouvy 

na základě 

účetní závěrky 

dle rozhodnutí 

valné hromady 

 

Tabulka č. 2.2.3 – Přehled právních forem podnikání 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

2.3 Společnost s ručením omezeným 

Společnost s ručením omezeným je jedna z možných právních forem podnikání 

v České republice. Jedná se o obchodní společnost, která se řadí mezi kapitálové 

společnosti (§ 1 odst. 2 ZOK). Výhodou této formy podnikání je omezené ručení 

vlastníků společnosti (společníků) za dluhy společnosti. Další výhodou je velmi flexibilní 

právní úprava. 
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2.3.1 Obecné informace o společnosti s ručením omezeným 

Podle Joskové, Pravdové a Dvořákové (2021) se společnost s ručením omezeným 

mezi kapitálové společnosti (viz. § 1 odst. 2 ZOK), tzv. v popředí zájmu bude vklad 

společníka a nikoli jeho osobní kvalita. Pokud se zaměříme na praxi, tak velmi často hraje 

důležitou roli osobnost společníka a tím se společnost s ručením omezeným v některých 

případech přibližuje ke společnostem osobním. Hodně společníků jsou zároveň jednateli 

společnosti.  

Dále podle Joskové, Pravdové a Dvořákové (2021) jsou typickými znaky 

společnosti s ručením omezeným: 

• Základní kapitál – podle § 142 odst. 1 ZOK je minimální základní kapitál 

společnosti s ručením omezeným 1,- Kč. Samozřejmě společnost dále kapitál povinně 

vytváří. Funkci základního kapitálu můžeme chápat jako ,,jistotu“ pro věřitele, která 

má za úkol kompenzovat omezené ručení společníků.  

• Omezené ručení společníků – Ručení společníků za dluhy ve společnosti je omezené 

do rozsahu, v jakém nesplnili vkladové povinnosti dle stavu zapsaného v obchodním 

rejstříku v době, kdy je věřitel vyzval k plnění (viz. § 132 odst. 1 ZOK). V případě, 

že společníci splatí svůj vklad a o splacení vkladů bude učiněn zápis do obchodního 

rejstříku, tak společníci za dluhy společnosti za dobu trvání společnosti ničím neručí. 

Výjimku tvoři ručení společníků jako vlivných osob pouze v případě, když společnost 

není v důsledku ovlivnění schopna plnit dluhy (§ 71 odst. 3 ZOK). 

• Flexibilita a relativní jednoduchost úpravy – Dle zákona o obchodních korporacích 

je přenechána společníkům možnost při sestavení konkrétního uspořádání 

společnosti, povinností a jejich práv. Flexibilita a jednoduchost však klade větší důraz 

na společníky, aby se dostatečně zabývali přípravou společenské smlouvy, která je 

důležitou částí společnosti s ručením omezeným.  

• Počet společníků a převoditelnost podílů – Počet společníků ve společnosti 

s ručením omezeným není nijak omezen. Společníci jsou většinou zároveň i jednateli 

společnosti a podílejí se na činnosti společnosti. Podle ZOK může každý společník 

převést svůj podíl na jiného společníka společnosti i bez souhlasu orgánů společnosti, 

pokud není takový souhlas ve společenské smlouvě vyžadován. 
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2.3.2 Právní úprava společnosti s ručením omezeným od 1. 1. 2014 

Společnost s ručením omezeným upravuje zejména zákon o obchodních 

korporacích. Část úpravy také nalezneme v občanském zákoníku, kde je obecná úprava 

právnických osob. Nová úprava společnosti s ručením omezeným má čtyři vrstvy, které 

nalezneme v Tabulce č. 2.3.2.1. 

     

1. OZ Právnické osoby – Obecná ustanovení (§ 118-209) Např. firma 

2. OZ Právnické osoby – Korporace – Obecně  

o korporacích (§ 210-213) 

Např. povinnost 

loajality společníka 

3. OZ Právnické osoby – Korporace – Spolek (§ 214-302)  

4. ZOK Obchodní korporace – Obecná ustanovení (§ 1-94), 

Společnost s ručením omezeným (§ 132-242) 

 

 

Tabulka č. 2.3.2.1 – Čtyři vrstvy nové úpravy společnosti s ručením omezeným 

Zdroj: zpracováno podle (Josková, Pravdová a Dvořáková, 2021) 

 

Dále v Příloze č. 1 nalezneme problematiku ustanovení zákona o obchodních 

korporacích a občanského zákoníku, kde je upravena určitá problematika. 

 

V roce 2020 došlo k přijetí novely zákona o obchodních korporacích (zákon  

č. 33/2020 Sb.). Došlo také k novele dalších předpisů, občanského zákoníku apod. 

S účinností od 1. 1. 2021 došlo k výrazné změně úpravy obchodních společností, která se 

týká i společnosti s ručením omezeným. 

Od 1. 1. 2021 došlo u společnosti s ručením omezeným k následujícím 

změnám: 

• právnická osoba jako jednatel, 

• úprava práva na podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích, 

• zjednodušení splácení peněžitých vkladů, 

• vyloučení z výkonu funkce, 

• sankce při úpadku společnosti, 

• podíl bez hlasovacího práva, 

• působení valné hromady, 
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• podíl s vysílacím právem, 

• účast třetích osob na valné hromadě, 

• hlasování na valné hromadě, 

• rozhodování valné hromady, 

• protest proti usnesení valné hromady, 

• povinnosti uchovávat zápisy z jednání valné hromady, 

• zrušení společnosti pro neukládání účetních závěrek do sbírky listin. 

(Josková, Pravdová a Dvořáková, 2021) 

 

2.3.3 Orgány společnosti s ručením omezeným 

Součástí každé společnosti s ručením omezeným je tvořeno několik orgánů. 

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, která je tvořena všemi společníky. 

Statutárním orgánem společnosti je jednatel. Jednatel může být pouze jeden či jich může 

být více. V případě, že je ve společenské smlouvě stanoveno působení dalších orgánů, tak 

je vznik těchto orgánů možný. Jedním z nich může být dozorčí rada, která není ze zákona 

povinná. Dozorčí rada působí ve společnosti jako kontrolní orgán. 

 

Jednatel 

Jednatel je statutárním orgánem ve společnosti. Jejich počet není nijak omezený, 

může být pouze jeden či jich může být více. Jednateli přísluší obchodní vedení 

společnosti. Dále je jeho povinností vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře. 

Musí dodržovat rozhodnutí valné hromady a postupovat dle postupů a pravidel 

zakladatelské listiny. Do funkce jednatele společnosti jmenuje a odvolává valná hromada. 

Úkolem jednatele je zastupování společnosti a jednání za společnost navenek ve všech 

záležitostech. Především se jedná o jednání před orgány státní správy, samosprávy a 

soudy. Za jeho činnost mu náleží příslušná odměna, o které rozhoduje valná hromada. 

Jednatel může být také ve společnosti zároveň zaměstnán na základě pracovního poměru 

(Josková, Šafránek, Čouková, Pravda, Pravdová, 2015). 

Valná hromada 

Valná hromada tvoří nejvyšší orgán společnosti s ručením omezeným, která je 

tvořena všemi společníky společnosti. Úkolem valné hromady je rozhodování o 
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zásadních otázkách společnosti, může se jednat o změnu základního kapitálu, rozdělení 

zisku, volbu jednatele či jednatelů apod. Valnou hromadu svolává jednatel společnosti, a 

to minimálně jedenkrát za účetní období, v případě, že nestanoví zákon jinak (Šafrová 

Drášilová, 2019). 

Podle Joskové, Pravdové a Dvořákové (2021) do působnosti valné hromady patří 

například: 

• rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, 

• odvolání a volba jednatele, 

• rozhodování o odměně jednatele, 

• rozhodování o změně výše základního kapitálu, 

• schvalování řádné, mimořádné a konsolidované účetní uzávěrky, 

• rozhodnutí o přeměně společnosti, 

• schválení smlouvy o tiché společnosti, 

• schválení jiných smluv, u kterých se zakládá o právo na podíl na zisku, 

• rozhodování o zrušení společnosti. 

 

Dozorčí rada 

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Úkolem dozorčí rady je 

dohlížení na činnost jednatelů společnosti, kontrola údajů v účetním knihách a účetní 

závěrky. Zákon o obchodních korporacích nestanovuje společnosti s ručením omezeným 

povinnost zřídit dozorčí radu. Její zřízení vznikne na základě ustanovení ve společenské 

smlouvě či jiném právním předpisu. Dozorčí rada podává minimálně jedenkrát ročně 

zprávu o činnosti dozorčí rady na setkání valné hromady. Členové dozorčí rady mají 

povinnost účastnit se valné hromady. Členové dozorčí rady můžou žalovat na neplatnost 

usnesení valné hromady. V praxi však nebývá moc časté zřizování dozorčích řad u 

společností s ručením omezeným (Josková, Pravdová a Dvořáková, 2021). 

Kmenový list 

 Kmenový list je cenný papír, který představuje podíl společníka. Společnost 

vydává kmenové listy v případě, že tak stanoví společenská smlouva (§ 137 odst. 1 ZOK). 

Jejich vydání je možné pouze k podílu, který nemá omezenou nebo podmíněnou 

převoditelnost (§ 137 odst. 2 ZOK). Podíl, který je vyjádřen kmenovým listem, je pak 

převáděn rubopisem, smlouvou a předáním (§ 1103 odst. 2 OZ). Smlouvu o převodu 
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kmenového listu je možné uzavřít písemnou formou i ústně. Společník, který má podíl 

představen prostřednictvím kmenových listů, se zapisuje do seznamu společníků i 

obchodního rejstříku (Josková, Pravdová a Dvořáková, 2021). 

Návrh na prvozápis 

 Společnost s ručením omezeným vznikne dnem zápisu do obchodního rejstříku. 

Zápis je prováděn prostřednictvím rejstříkového soudu či notáře. Návrh na zápis do 

obchodního rejstříku je podáván prostřednictvím inteligentního formuláře, který je 

potřeba vyplnit elektronicky na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti  

www. justice.cz. Vyplněný formulář je následně nutné zaslat příslušnému rejstříkovému 

soudu v listinné podobě nebo elektronické formě. Tento návrh podávají a podepisují 

všichni jednatelé společnosti. Podpisy musí být úředně ověřeny, v případně 

elektronického podání musí být formulář podepsán elektronickým podpisem či poslán 

prostřednictvím datové schránky navrhovatele. Návrh na zápis společnosti s. r. o. do 

obchodního rejstříku je nutné podat do šesti měsíců ode dne jejího založení. Pokud není 

návrh podán v šestiměsíční lhůtě, nastane účinek, jako by zakladatelé odstoupili od 

smlouvy (§ 9 odst. 1 ZOK). Přílohou k tomuto návrhu je společenská smlouva, doklady 

o splacení předmětu vkladu, souhlas zapisovaných osob, čestné prohlášení jednatelů, 

souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla společnosti a oprávnění k podnikání. 

V případě nepeněžitého vkladu je nutné dodat znalecký posudek (Josková, Pravdová a 

Dvořáková, 2021). 

Konkurenční jednání 

 Hlavním cílem konkurenčního jednání je chránit zájmy společnosti před 

ohrožením ze strany jiných podniků v rámci konkurenčního prostředí.  

Zákaz konkurenčního jednání jednatele společnosti je jednou ze základních 

povinností stanovenou zákonem o obchodních korporacích (§ 199 zákon č 90/2012 Sb.): 

,,Neurčí-li společenská smlouva jinak, jednatel nesmí: 

a) podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání společnosti, a to ani 

ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti 

pro jiného, 

b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným 

předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném 

postavení, ledaže se jedná o koncern, nebo 

c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s 

neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se 

stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání.“ 

(ZOK č. 90/2012 Sb., § 199) 
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2.4 Založení a vznik společnosti s ručením omezeným 

Celkový vznik společnosti s ručením omezeným můžeme rozdělit na dvě části. 

Prvně se jedná o založení společnosti, a tím je myšleno sepsání společenské smlouvy, 

která je následně podepsána u notáře. Vznik společnosti nastane až v případě okamžiku, 

kdy dojde k zápisu do obchodního rejstříku. 

2.4.1 Založení společnosti s ručením omezeným 

Společníkem společnosti s ručením omezeným může být jakákoliv fyzická či 

právnická osoba, může se jednat o českou i zahraniční. Zákonem o obchodních 

korporacích není nijak omezen počet společníků, tudíž je možný pouze jeden či více 

společníků. Prvním krokem založení společnosti s ručením omezeným je uzavření 

společenské smlouvy, případně sepsání zakladatelské listiny. Je nutné, aby společenská 

smlouva splňovala požadavky dle zákona o obchodních korporacích a občanského 

zákoníku. Musí mít také formu notářského zápisu (§ 8 ZOK, § 776 odst. 2 ZOK), tzv. 

musí být vyhotovena ve formě veřejné listiny. Po sepsání společenské smlouvy vznikají 

práva a povinnosti zakladatelům (Josková, Pravdová a Dvořáková, 2021). 

Sepsání společenské smlouvy (zakladatelské listiny) 

 V případě založení firmy pouze jedním společníkem, tak bude k založení 

společnosti s ručením omezeným stačit sepsání pouze zakladatelské listiny, pokud bude 

společnost zakládat více společníků, tak již bude nutné sepsat společenskou smlouvu. 

K tomuto kroku je zapotřebí notáře, který s námi smlouvu vytvoří. V případě zájmu může 

notář také provést návrh na zápis firmy do obchodního rejstříku (Habrmanová, Srpová, 

2020). 

Podle Joskové, Šafránka, Čoukové, Pravdy a Pravdové (2015) by společenská smlouva 

(zakladatelská listina) měla obsahovat tyto povinné náležitosti: 

1. Firma [§ 123 odst. 1 NOZ, § 146 odst. 1 písm. a) ZOK] 

Firmou je myšleno jméno společnosti, pod kterým je společnost zapsána v obchodním 

rejstříku. Firma nesmí být zaměnitelná, musí se odlišit od ostatních podnikatelských 

subjektů. Také nesmí být klamavá. V případě, že má společnost zvláštní vztah k určité 

osobě, např. některý ze společníků, tak je možné do firmy uvést jméno člověka. Dále 

musí být součástí firmy dodatek, který označuje právní formu společnosti. V případě 
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společnosti s ručením omezeným se jedná o dodatek ,,společnost s ručením omezeným“, 

,,spol. s. r. o.“ nebo pouze ,,s. r. o.“. V případě likvidace společnosti je součástí firmy i 

dodatek ,,v likvidaci“. 

2. Předmět podnikání, předmět činnosti [§ 123 odst. 1 NOZ, § 146 odst. 1 písm. b) 

ZOK] 

Společnost s ručením omezeným může být založena k několika účelům, a to buď 

k podnikatelskému účelu, nebo jiným účelům. V případě, že se jedná založení společnosti 

za podnikatelským účelem, tak má společnost uvedena předmět podnikání. Pokud se 

jedná o založení společnosti za jiným účelem, tak je uveden předmět činnosti.  

 U společnosti založené za účelem podnikání se zapisuje přesný předmět podnikání 

do živnostenského zákona. 

3. Sídlo (§ 123 odst. 1 NOZ) 

V případě uvádění sídla do společenské smlouvy je dostačující uvést pouze název obce, 

kde se nachází sídlo společnosti. V případě, že tak učiníme, tak si do budoucna 

ulehčujeme práci při přemístění sídla, protože již není poté nutné měnit společenskou 

smlouvu. Samozřejmě pouze za předpokladu, že se jedná o přemístění sídla v určité obci. 

Pokud nedojde k narušení klidu a pořádku, může být sídlo společnosti také v bytě. 

4. Určení společníků [§ 146 odst. 1 písm. c) ZOK] 

Údaje o společnících jsou důležité náležitosti uvedené ve společenské smlouvě. 

V případě, že je společníkem fyzická osoba, uvádí se do společenské smlouvy jméno a 

bydliště, pokud se jedná o právnickou osobu, uvádí se firma a sídlo. Doporučeno je u 

fyzické osoby uvádět také datum narození, u právnických osob uvádět identifikační číslo 

a údaje o zápisu právnické osoby v obchodním rejstříku. 

5. Určení druhů podílů [§ 146 odst. 1 písm. d) ZOK] 

Ve společenské smlouvě můžeme uvést možnost vzniku různých druhů podílů. Na 

základě § 135 odst. 1 ZOK se jedná o druh podílů, se kterými jsou spojena stejná práva a 

povinnosti. Jedná se o základní podíl, ke kterému se vážou určitá práva a povinnosti 

upravené v zákoně o obchodních korporacích. Součástí společenské smlouvy můžou být 

přiřazena další práva a povinnosti, a tím je možné vytvořit další možné druhy podílů. 

Jedním z možných podílů může být např. přednostní právo na výplatu zisku nebo podíl 

povinnosti osobní účasti na činnosti společnosti. Jako možný podíl společníka zobrazuje 

kmenový list (cenný papír).  
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V případě, že společenská umožňuje případný vznik různých druhů podílu, musí být 

uvedeno u každého společníka, jaký druh podílů mu připadá. Dle zákona o obchodních 

korporacích je umožněno, aby jeden společník měl více druhů podílů. Samozřejmě tato 

možnost musí být umožněna ve společenské smlouvě. 

6. Výše základního kapitálu [§ 123 odst. 1 NOZ, § 146 odst. 1 písm. f) ZOK] 

Základní kapitál představuje souhrn peněžitých vkladů a peněžitého ekvivalentu 

předmětů nepeněžitých vkladů, tzv. součet veškerých vkladů. V případě společnosti 

s ručením omezeným může být minimální výše základního kapitálu 1 Kč, maximální výše 

základního kapitálu není nijak omezena. 

7. Výše vkladu [§ 146 odst. 1 písm. e) ZOK, § 146 odst. 2 písm. a) ZOK] 

Každý společník musí učinit minimální výši vkladu v částce 1 Kč, každopádně součástí 

společenské smlouvy může být určena minimální výše vkladu vyšší. Je i přípustné, že 

společenská smlouva může každému společníkovi stanovit jinou minimální výši vkladu. 

Dále je nezbytné, aby součástí společenské smlouvy byl údaj o vkladové povinnosti 

společníků s uvedenou lhůtou pro její naplnění. V budoucnosti je možné tento údaj ze 

společenské smlouvy vyjmout. 

8. Správce vkladů [§ 146 odst. 2 písm. c) ZOK] 

Správce vkladu může být fyzická či právnická osoba. Tato osoba přijímá a spravuje 

peněžité vklady a nepeněžité předměty vložené před vznikem společnosti. Po vzniku 

společnosti je možné tento údaj ze společenské smlouvy vyjmout. 

9. Údaje o nepeněžitém vkladu 

Pokud je při zakládání společnosti vložen nepeněžitý vklad, musí být součástí 

společenské smlouvy uveden jeho částka, která se započítává na emisní kurz. Dále musí 

být uveden popis, ocenění a určení znalcem. Po vzniku společnosti je možné tento údaj 

ze společenské smlouvy vyjmout. 

10. Jednatelé [§ 123 odst. 1 NOZ, § 146 odst. 1 písm. g) ZOK] 

Součástí společenské smlouvy musí být uveden určitý počet jednatelů a způsob jejich 

jednání za společnost. Jednatelé jsou statutárním orgánem společnosti. Jednatel může být 

pouze jeden či jich může být více. Na základě nového občanského zákoníku je 

vyžadováno, aby společenskou smlouvou bylo určeno, kdo jsou první jednatelé. 

V případě více jednatelů ve společnosti je možné společenskou smlouvou určit, že 

jednatelé tvoři kolektivní orgán, který je možné označit jako statutární orgán jednatelstvo, 

sbor jednatelů nebo radu jednatelů. 
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 Jednatelé zastupují společnost s ručením omezeným navenek ve vztahu ke třetím 

osobám. Musí být zapsáno v obchodním rejstříku. V případě jediného jednatele zastupuje 

jednatel společnost ve všech věcech. Pokud je ve společnosti více jednatelů, je třeba 

stanovit, zda společnost musí zastupovat dva, tři či více jednatelů společně nebo může 

každý jednatel společnost zastupovat samostatně.  

2.4.2 Vznik společnosti s ručením omezeným 

Společnost s ručením omezeným vznikne dnem zápisu do obchodního rejstříku. 

Zápis do obchodního rejstříku je možné provést skrz rejstříkový soud nebo notáře. 

Jednatelé musí podat žádost o zápis do obchodního rejstříku do 90 dnů od založení 

společnosti. Z praxe je výhodnější podat žádost do obchodního rejstříku pomoci notáře. 

Vzhledem k tomu, že notář má vzdálený přístup do obchodního rejstříku a může tam 

nahrát potřebné dokumenty, tak je tato varianta levnější, efektivnější a časově výhodnější. 

Notář si účtuje poplatek 2700 Kč za založení společnosti s ručením omezeným, v případě 

podání žádosti přes rejstříkový soud, činí poplatek 6000 Kč (Habrmanová, Srpová, 2020). 

Dále podle Habrmanové a Srpové (2020) je při zápisu do obchodního rejstříku 

dodat následující dokumenty: 

• výpis z katastru nemovitostí, kde se bude nacházet sídlo společnosti, 

• živnostenské oprávnění, 

• společenskou smlouvu (zakladatelskou listinu), 

• výpisy z rejstříku trestů jednatelů, 

• listinu o splnění vkladových povinností. 

2.5  Podnikatelský plán 

Podnikatelský plán můžeme definovat jako písemný dokument, který představuje 

veškeré důležité vnitřní i vnější faktory související s fungováním společnosti. Sestavení 

podnikatelského plánu je velmi důležité pro rostoucí firmu. Zpravidla se podnikatelský 

plán nesestavuje pro samotného podnikatele, ale pro investory či banky, který tento 

podnikatelský plán potřebují, aby měli představu, jak se firma bude vyvíjet, a na základě 

toho můžou posoudit, zda jim finanční prostředky poskytnou. V případě, že je 

podnikatelský plán kvalitně sestavený a připravený, můžeme si tímto zajistit získání 

potřebných finančních prostředků z cizích zdrojů. Podnikatelský plán by měl primárně 

také sloužit jako podklad pro rozhodování, nástroj plánování apod. Také na základě 

sestaveného podnikatelského plánu můžeme rozhodnout o změnách, které můžou mít vliv 
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na chod naší společnosti. Měl by být sestaven pro nás, jako kontrola realizace 

podnikatelských záměrů (Srpová, 2020). 

Šafrová Drášilová (2019) tvrdí, že ještě než započneme proces vytváření 

podnikatelského plánu, měli bychom si správně určit náš cíl. V případě správně určeného 

cíle najdeme průběžnou cestu k cíli, ke kterému máme směřovat a dosáhnout tak úspěchu. 

Cíl můžeme v tomto případě definovat jako určitý kompas směřující správným směrem. 

Díky tomu, že budeme mít stanovený cíl, můžeme sestavit možnou cestu směřující 

k naplnění cíle. Cíl můžeme brát jako motivátor v oblasti podnikání. 

Velmi často používaným nástrojem k objasnění cílů je metoda SMART. Tato 

metoda má velkou škálu možných variant, nicméně základní princip této metody je stále 

zachován.  

Aby byl náš cíl správně určen, musí mít tyto kritéria: 

1. S (specific) <= specifický. Cíl musí být jasný, srozumitelný a konkrétní. 

2. M (measurable) <= měřitelný. Je důležité, aby bylo možné výsledek změřit, zda se 

podařilo cíle dosáhnout či nikoli. 

3. A (accepted) <= akceptovaný. V případě podílení se více lidi na dosažení stanoveného 

cíle, je jejich osobní vztah k dosažení výsledky velmi důležitý. To by mělo platit, i 

když sestavujeme cíl sami pro sebe, měli bychom být s cílem pozitivně ztotožněni.  

4. R (realistic). <= realistický. Cíl musí být dosažitelný. Musíme si zvolit cíl, o kterém 

víme, že ho dokážeme splnit. Pokud si zvolíme cíl, o kterém jsme přesvědčeni o jeho 

nedosažitelnosti, nebudeme mít motivaci cíl naplnit. 

5. T (timed) <= termínovaný. Pokud cíl časově nenaplánujeme, budeme mít tendenci cíl 

dále přesouvat a odkládat. Můžeme se také dostat do fáze prokrastinace nebo výmluv. 

(Šafrová Drášilová, 2019) 

2.5.1 Zpracování podnikatelského plánu 

Před samotným zpracováním podnikatelského plánu je nutné si nastavit určité 

zásady, které při zpracovávání budeme dodržovat. Podnikatelský plán nemá žádné 

stanovené zásady, které by se při jeho zpracovávání měly dodržovat, nicméně existují 

klíčové body, které by zde měly být uvedeny. U sestavování podnikatelského plánu je 

dobré dbát na obsahovou část, ale také na formální úpravu podnikatelského plánu. 

(Srpová, 2020) 
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Abychom u investora uspěli, je důležité respektovat určité zásady při vytváření 

podnikatelského plánu. Podle Vebera a Srpové (2012) by měl podnikatelský plán 

obsahovat tyto zásady:  

• Srozumitelnost: Jednoduché přesné vyjadřování je při sestavování nejlepší možností. 

Je dobré vytvářet tabulky a uvádět doložená čísla, pokud je to možné. Podložená fakta 

jsou velmi důležité, přidá to na věrohodnosti.  

• Stručnost: Různé informace a závěry v podnikatelském plánu uvádíme stručně. 

• Logika: Sestavení a formulace podnikatelského plánu by měla být sestavena logicky, 

tzv. mělo by vše na sebe navazovat dle časového harmonogramu. Vše musí být 

podloženo fakty a zdroji čerpání. Časový průběh můžeme znázornit pomoci 

úsečkového diagramu. 

• Pravdivost, reálnost: Veškeré údaje uvedené v podnikatelském plánu by měly být 

reálné. Pracujeme např. s nabídkami realitních kanceláři, leasingových společností a 

dostupnými ceníky dodavatelů apod. 

• Respekt k riziku: Je velmi obtížné předvídat možná budoucí rizika, nicméně jejich 

identifikace či respektování, nám mohou ukázat možná řešení na určité problémové 

situace, které můžou nastat v budoucnosti.  

 

Klíčové body podnikatelského plánu 

Součástí našeho úspěšného podnikatelského plánu před investory by neměly chybět 

následující klíčové body (Nastartujtese.cz, 2019): 

• Kdo jsme: Jako určitá osobnost máme své vize, cíle a zkušenosti, které bychom měli 

součástí podnikatelského plánu uvést. Znázorníme tak náš cíl a naše předpoklady 

k úspěšnému naplnění podnikatelského cíle. Vše popíšeme stručně a srozumitelně. 

• Co chceme nabízet: Popíšeme jednoduše a jasně, jakou službu chceme nabízet, 

případně, co chceme prodávat. Do podnikatelského plánu můžeme klidně uvést např. 

vizualizaci výrobku. 

• Jaký je náš cílový zákazník: Není důležité se zaměřit na všechny, ale na určitou 

cílovou skupinu lidí (zákazníků). Pokud bychom postupovali formou strategie 

zaměření se na všechny, pravděpodobně by jsme neuspěli. 

• Proč od nás: Popsat přidanou hodnotu či užitek, který výrobek (služba) přinese 

zákazníkovi.  
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• Cesta výrobku (služby) na trh: Popsat obchodní model, zda výrobky (službu) 

budeme nabízet skrz e-shop, kamennou prodejnu či osobní prodej. 

• Rizika: Je nutné stanovit možná rizika. Tímto před investorem můžeme lépe 

zapůsobit, a to z důvodu, že známe možná rizika. Tím se také na ně můžeme řádně 

připravit a eliminovat je. 

• Jinak oproti konkurenci: Je dobré se zamyslet nad možnou konkurencí. Konkurence 

je v každém byznysu, vyjma určitých výjimek. V případě, že známe konkurenci, 

působíme lépe před investorem. Naopak, pokud by konkurence v určitém odvětví 

nebyla, může to znamenat, že tento druh podnikání může být v určité oblasti 

neziskový.  

• Nabídka pro investora: Pokud chceme k našemu podnikání investora, musíme 

uvést, co potřebujeme, proč to potřebujeme, k čemu nám to pomůže, k čemu to 

využijeme a co za to nabídneme. 

(Srpová, 2020) 

 

2.5.2 Struktura podnikatelského plánu 

Jednotná a všemi odsouhlasená struktura podnikatelského plánu neexistuje. 

Každý jiný zdroj má jiné označení kapitol a odlišné pořadí. V momentě, kdy vytváříme 

podnikatelský plán, měli bychom se podívat po závazné struktuře, kterou cílový adresát 

požaduje. Nicméně je dostačující, když podnikatelský plán obsahuje všechny důležité 

informace. Podle Šafrové Drášilové (2019) může podnikatelský plán být strukturovaný 

následovně:  

1. Titulní strana a představení společnosti 

Titulní stránka by měla uvádět název podniku nebo projektu, jméno autora, místo sepsání, 

datum sepsání a označení, že se jedná o podnikatelský plán. V případě, že má podnik své 

logo, je dobré ho do podnikatelského plánu uvést na titulní stranu. Titulní stránka musí 

být přehledná, upravená a profesionální.  

2. Shrnutí 

Cílem shrnutí je zaujmout čtenáře, aby si přečetli celý text. Charakterizujeme hlavní body 

a jejich výsledky. Při sestavení shrnutí je důležitá objektivita, stručnost a klíčová čísla 

vyplívající z podnikatelského plánu. 
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3. Osobní a profesní údaje o vlastnictví společnosti 

V této části dojde k představení vlastníků firmy, samotné firmy, jejich nápadů, a to 

zejména po profesní stránce. Můžeme zde představit naši profesní kariéru, vzdělání a 

pracovní zkušenosti, které využijeme v podnikání. Ovšem se nejedná o životopis, tudíž 

zde nebudeme uvádět žádné osobní záležitosti (např. zájmy, které nesouvisí 

s podnikáním). Představení by mělo být stručné a výstižné. 

4. Popis podniku 

V popisu podniku uvádíme popis podnikatelských příležitostí, zajištění potřebných 

vstupů a dodavatelů a také popis výrobků či služeb. Aby bylo vše srozumitelné, je zde 

dobré uvést procesy, které budou v podniku probíhat, jakou budou mít na sebe návaznost 

a v jakém pořadí. 

 

5. Konkurence, postavení firmy na trhu 

V této části uvedeme důkladnou analýzu konkurence a tržního prostředí podniku. 

Abychom si práci ulehčili, použijeme osvědčené analytické nástroje, díky kterým 

nezapomeneme na nic důležitého při tvorbě analýzy. Úkolem je prokázat znalost trhu a 

svého okolí. 

6. Organizační plán a personální zdroje 

Součástí této kapitoly přehledně shrneme, kolik a jakých lidí budeme pro realizaci 

podnikatelského plánu potřebovat. Vytvoříme si plán úkolů a činností, kde si uvedeme 

naše kroky činností. Poté určitým lidem přiřadíme činnost, odpovědnost, respektive to, 

co bude určitá osoba vykonávat. Tímto pokryjeme jednotlivá pracovní místa. Objasníme 

si také, kolik nás určitý pracovník bude stát, jakou bude potřebovat kvalifikaci či jaké 

bude potřebovat vzdělání. 

7. Marketingový plán 

Marketingový plán je důležitou součástí uplatnění podniku na trhu. Na základě dobře 

zacílené marketingové strategie zacílíme na určitý segment (skupinu) zákazníků. Zjistíme 

také jejich životní styl, myšlení, chování a díky tomu dokážeme správně zacílit na jejich 

potřeby a požadavky. Naplnění potřeb určitého segmentu zákazníků je cesta k úspěchu. 

V této části musíme také stanovit formu distribuce a zvolit si propagační nástroje. Také 

je nutné stanovit určitou částku, která bude vynaložena na marketing. 

8. Finanční plán 

Finanční plán řeší plán příjmů podle odhadu poptávky a vyčísluje náklady za veškeré 

položky. Je to převod veškerých předchozích kapitol do různých ukazatelů a čísel. 
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Tvoříme zde výkazy, grafy a tabulky. Finanční plán by měl zahrnovat finanční výkazy, 

jako je rozvaha, cash flow, výsledovka a bod zvratu. Dále by měli být součástí finančního 

plánu finanční ukazatelé, ze kterých odvodíme návratnost investice. Finanční plán by měl 

obsahovat několik variant, podle situace na trhu, a to variantu optimistickou, 

pesimistickou a realistickou.  

9. Rizika projektu 

Každé podnikání (projekt) má svá určitá rizika. Díky tomu, že svá rizika zahrneme do 

podnikatelského plán, dáváme najevo, že o nich víme a můžeme se na ně připravit. Před 

investory to působí velmi dobře, protože tak vidí naše zamyšlení se nad určitým rizikem. 

10. Různé přílohy 

Součástí příloh jsou tabulky, plány, mapy, rozpisy, seznamy, smlouvy, faktury a další 

dokumenty. Součástí textu podnikatelského plánu je důležité odkázání na konkrétní 

přílohu. 
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3 Praktický postup při založení společnosti s ručením 
omezeným 

V této praktické části bakalářské práce bude prakticky znázorněno založení 

společnosti s ručením omezeným. Východiskem této praktické části budou uplatněny 

teoretické informace, které jsou uvedené v předchozí kapitole. 

Založení a vznik společnosti s ručením omezeným je časově velmi zdlouhavý 

proces. Při zakládání společnosti je nutné postupovat podle stanovené osnovy, je potřeba, 

aby byly zajištěny veškeré dokumenty, které jsou pro založení důležité. Prvním krokem 

založení společnosti je sepsání společenské smlouvy (zakladatelské listiny). Vznik 

společnosti nastane ve fázi, kdy dojde k zápisu do obchodního rejstříku. Tato praktická 

část bude zahrnovat obě části, a to založení a vznik společnosti. Veškeré kroky budou 

zobrazeny postupně, tzv. tak jak je potřeba naplňovat určité fáze pro založení společnosti. 

K zobrazení praktického postupu založení společnosti s ručením omezeným v této 

praktické části bakalářské práce si ukážeme na postupu vytváření nové fiktivní 

společnosti, která bude mít název Váš servis, s. r. o. Jako živnost volnou jsme si zvolili 

Zastavárenskou činnost a maloobchod s použitým zbožím. Tato společnost bude 

provozovat také živnost řemeslnou, a to Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických 

zařízení. Náplní podnikatelského záměru bude prodej použitého hardwarového vybavení 

pro počítačové sestavy a notebooky. Společnost bude prodávat také repasované a použité 

kompletní počítačové sestavy a notebooky. Součástí činnosti bude také revize a montáž 

elektrických zařízení.  

Postup založení společnosti bude realizován v tomto pořadí: 

1. Sepsání společenské smlouvy 

2. Získání živnostenského oprávnění 

3. Zřízení bankovního účtu pro splacení vkladu 

4. Zápis společnosti do obchodního rejstříku 

5. Registrace k dani z příjmu právnických osob a silniční daně na FÚ 

6. Tvorba seznamu společníků 

7. Stanovení prvního setkání valné hromady 

V případě řemeslné živnosti musí být splněny podmínky provozování této 

činnosti, musí být zvolen odpovědný zástupce, který disponuje patřičným vzděláním či 

praxí v délce minimálně šesti let vykonávanou u firmy, která vlastní živnostenské 
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oprávnění požadovaného oboru činnosti. V případě živnosti volné není vyžadováno 

prokazování odborné způsobilosti, musí být splněny pouze všeobecné podmínky pro 

provozování živnosti (viz. teoretická část práce). 

Sídlo společnosti Váš servis, s. r. o. se bude nacházet na adrese Kavalcova 

870/11a, Bruntál, 79201. Pro zákazníky bude k dispozici jedna provozovna, která se bude 

nacházet na adrese sídla společnosti.  

3.1 Sepsání společenské smlouvy 

Prvním základním krokem k založení společnosti s ručením omezeným je sepsání 

společenské smlouvy. Sepsání společenské smlouvy jsme učinili za přítomnosti notáře. 

Poplatek notáři za využití této služby je ve výši 4840 Kč včetně DPH. Výše poplatku je 

stanovena na základě notářského tarifu, který je určen vyhláškou č. 196/2001 Sb. 

Notáři byl doložen také výpis z bankovního účtu společnosti, který prokázal splacení 

vkladů do základního kapitálu. Dále byl doložen souhlas vlastníka nemovitosti k umístění 

sídla společnosti. 

K tomuto vytvoření společenské smlouvy jsme notáři poskytly následující údaje 

o naší vznikající společnosti: 

Název společnosti: Váš servis, s. r. o. 

Sídlo společnosti: Kavalcova 870/11a, Bruntál, 79201. 

Předměty podnikání: 

• Živnost volná: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona. 

• Živnost řemeslná: Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení. 

Jméno, příjmení, datum narození a trvalé bydliště společníků: 

1. Jakub Kabát, bytem Jesenická 735/57, Bruntál, 79201, narozen dne 1. 1. 1992 

2. Dominika Kabátová, bytem Jesenická 735/57, Bruntál, 79201, narozena dne 

1. 1. 1995 

Výše základního kapitálu činní 200 000 Kč. 

Základní kapitál byl plně splacen. 

Poskytnuty informace o správci vkladu. 
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Konkurenční jednání jednatelů je upraveno na základě zákona o obchodní 

korporacích (ZOK č. 90/2012 Sb., § 199), který stanovuje, že jednatel nesmí: 

• podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných 

osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného, 

• být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti 

nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, 

• účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným 

ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem 

činnosti nebo podnikání. 

 

Místem působnosti podnikání bude oblast Bruntálu a okolí. Důvodem je výborná 

znalost jednatelů Bruntálského prostředí, kteří zde žijí řadu let a mají spoustu kontaktů a 

známostí. 

 

Před návštěvou notáře jsme si připravili a s sebou přinesli tyto dokumenty: 

• Čestné prohlášení jednatele Jakuba Kabáta (Příloha č. 3) a Dominiky Kabátové 

(Příloha č. 4), 

• prohlášení správce vkladu (Příloha č. 5). 

Základní kapitál společnosti byl plně splacen. Veškerý kapitál byl vložen na účet 

číslo 425425123/0800 vedený u České spořitelny, a. s. Na základě toho bylo vystaveno 

potvrzení. 

Dne 3. 1. 2022 došlo notářem k sepsání společenské smlouvy v rozsahu, který je 

zobrazen v přílohách této bakalářské práce, viz. společenská smlouva (Příloha č. 2). 

3.2 Živnostenský úřad 

Dne 5. 1. 2022 jsme vyplnili formulář přes registr živnostenského podnikání. 

Současně při zpracovávání Jednotného registračního formuláře pro právnické osoby 

CRM (Příloha č. 6) je nutné přidat i následující potřebné přílohy:  

• seznam oborů činností náležejících do živnosti volné ,,Výroba, obchod a služby 

neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ (Příloha č. 7), 

• společenskou smlouvu s notářským zápisem o založení společnosti s ručením 

omezeným, 



36 

• přílohu – Předmět podnikání (Příloha č. 8), 

• souhlas vlastníka nemovitosti k umístění sídla společnosti (Příloha č. 9.), 

• prohlášení odpovědného zástupce (Příloha č. 10),  

• výpis z katastru nemovitostí, 

• výuční list o dosažené odbornosti (doklad prokazující o odborném vzdělání 

v rámci řemeslné živnosti), 

• výpis z rejstříku trestů odpovědného zástupce.  

 

V případě, že bychom k vyplněnému formuláři přes registr živnostenského 

podnikání jako přílohu nepřiložili výpis z katastru nemovitostí, výpis z rejstříku trestů 

odpovědného zástupce a další potřebné doklady, vyzve živnostenský úřad ohlašovatele 

živnosti k jejich doplnění. 

Provozovna s názvem Váš servis se nachází na adrese Kavalcova 870/11a, 

Bruntál, 79201. Provozovna i sídlo společnosti Váš servis, s. r. o. je na stejné adrese. 

Otevírací doba provozovny pro zákazníky bude v pracovní dny od 8:00 hodin do 17:00 

hodin. Předmětem podnikání provozovaného v provozovně bude Zastavárenská činnost 

a maloobchod s použitým zbožím. 

Vzhledem k tomu, že nemovitost na adrese Kavalcova 870/11a, Bruntál, 79201, 

kde bude umístěno sídlo společnosti a provozovna, je ve vlastnictví Jakuba Kabáta, 

nebylo nutné zajišťovat souhlas vlastníka nemovitosti k umístění sídla společnosti od třetí 

osoby. Před vyplněním formuláře přes registr živnostenského podnikání bylo nutné 

zajistit výpis z rejstříku trestů odpovědného zástupce, úředně ověřenou kopii výučního 

listu a výpis z katastru nemovitostí. Také bylo potřeba úředně ověřit kopii společenské 

smlouvy. Tyto dokumenty a potřebné ověření jsme zajistili na pobočce České pošty 

v Bruntále, která poskytuje služby Czech Point. Dle ceníku Czech Point jsme za vše 

zaplatili poplatek 260 Kč. Poplatek živnostenskému úřadu za ohlášení živnosti činil  

1000 Kč.  

Po podání a vyřízení ohlášení živnosti na živnostenském úřadě obdržíme na 

adresu sídla společnosti výpis z živnostenského rejstříku. V případě, že vše proběhne 

v pořádku a obdrželi jsme výpis z živnostenského rejstříku, tak máme tento proces 

ohlášení živnosti živnostenskému úřadu úspěšně hotový a můžeme pokračovat dále. 
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3.3 Zápis do obchodního rejstříku 

Za 5 dní od podání ohlášení na živnostenském úřadě v Bruntále jsme obdrželi 

výpis z živnostenského rejstříku, tudíž ohlášení živnosti máme vyřízené. Výpis obsahoval 

kód ID RZP. Dalším krokem je podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku. 

Dne 10. 1. 2022 jsme na stránkách www.justice.cz vyplnili interaktivní formulář, 

který slouží k podání návrhu. Formulář návrhu na zápis zapsaných údajů do obchodního 

rejstříku (Příloha č. 11) byl vytištěn a podepsán. Bylo nutné nechat podpis na formuláři 

ověřit, k ověření jsme opět využili služeb Czech Point. Formulář návrhu na zápis 

zapsaných údajů do obchodního rejstříku byl následně podán na Krajský soud v Ostravě, 

sídlem Havlíčkovo nábřeží 1835/34, Moravská Ostrava a Přívoz, 702 00. 

Současně s formulářem podaným na Krajský soud v Ostravě byly dodány tyto 

dokumenty: 

• společenská smlouva, 

• souhlas vlastníka nemovitosti k umístění sídla společnosti (Příloha č. 9.), 

• výpis z živnostenského rejstříku, 

• výpis z katastru nemovitostí, 

• prohlášení správce vkladu (Příloha č. 5), včetně úředně ověřeného podpisu, 

• čestné prohlášení prvního jednatele (Příloha č. 3), včetně úředně ověřeného podpisu, 

• čestné prohlášení druhého jednatele (Příloha č. 4), včetně úředně ověřeného podpisu, 

• potvrzení o splacení základního kapitálu (výpis z bankovního účtu), 

• návrh na zápis do obchodního rejstříku (Příloha č. 11), včetně úředně ověřeného 

podpisu. 

 

Dne 10. 1. 2022 jsme učinili na krajském soudě v Ostravě podání návrhu na zápis 

zapsaných údajů do obchodního rejstříku včetně všech potřebných dokumentů. Tímto 

nám započala pětidenní lhůta k vyřízení zápisu do obchodního rejstříku. Soudem jsme 

byli vyzváni k uhrazení částky 6000 Kč za tento úkon. Částku jsme uhradili bankovním 

převodem v plné výši. 

Dne 24.1.2022 jsme od krajského soudu v Ostravě obdrželi informaci o úspěšném 

zápisu společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku. Součástí této informace 

jsme obdrželi také identifikační číslo (IČO) společnosti a spisovou značku, která je 
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vedená u krajského soudu v Ostravě. Dále jsme obdrželi přístupové údaje k datové 

schránce, kterou společnost musí povinně využívat.  

Tato datová schránka je pro právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku 

povinná. Její zřízení probíhá automaticky po zapsání společnosti do obchodního rejstříku. 

Zřízení a užívání datové schránky společnosti je bezplatné. Datová schránka se nám 

zpřístupní prvním dnem našeho přihlášení, nejpozději však patnáctým dnem od doručení 

přístupových údajů. Datová schránka usnadňuje prostřednictvím její elektronické 

komunikace naší společnosti provádět úkony vůči orgánům veřejné moci. Její plné 

využívání nám ušetří čas i náklady. 

Tímto máme úspěšně dokončený zápis do obchodního rejstříku, a tudíž můžeme 

přistoupit k dalšímu kroku, a to k registraci právnické osoby na finančním úřadě. 

3.4 Finanční úřad 

Dne 14. 2. 2022 jsme elektronicky vyplnili online formulář k registraci daně 

z příjmu právnických osob (Příloha č. 12). Elektronickou verzi formuláře jsme udělali na 

internetové stránce www.daneelektronicky.cz. Tento formulář jsme také dne 14. 2. 2022 

prostřednictvím naší datové schránky odeslali na místně příslušný finanční úřad. 

Dne 15. 2. 2022 jsme z finančního úřadu obdrželi osvědčení o registraci k dani 

z příjmu, silniční dani a daňové identifikační číslo (DIČ). Daňové identifikační číslo je 

určeno pro komunikaci s finančním úřadem. 

Tímto máme registraci na finančním úřadě úspěšně splněnou a můžeme přistoupit 

k dalšímu kroku, kde nás čeká registrace k elektronické evidenci tržeb (EET). 

3.5 Elektronická evidence tržeb 

Elektronická evidence tržeb (EET) spočívá na principu evidování každé platby a 

zákazník obdrží od prodejce účtenku s unikátním kódem. Data o provedené platbě jsou 

online zasílána na státní správu. 

Vzhledem k situaci s pandemií Covid-19 je nyní elektronická evidence tržeb 

pozastavená, tudíž není nyní potřeba provádět přihlášení naší společnosti k elektronické 

evidenci tržeb. 

Dne 9. 3. 2022 vláda schválila návrh Ministerstva financí ČR, kterým se ruší 

zákon o evidenci tržeb. Účinnost tohoto vládního návrhu zákona je stanovena  

k 1. 1. 2023. (Weiss, www.mfcr.cz, 2022) 
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Tímto tedy můžeme počítat, že již nebude potřeba naši společnost přihlašovat 

k elektronické evidenci tržeb, protože vládou schválený návrh zákona nepočítá s dalším 

provozováním systému elektronické evidence tržeb ze strany Finanční správy. 

3.6 Seznam společníků 

Společnost s ručením omezeným je ze zákona povinna vést seznam společníků. 

Konkrétně každá kapitálová společnost musí povinně vést seznam společníků. Tento 

seznam společníků slouží pro interní účely a jedná se o výtah ze společenské smlouvy. 

Mimo údaje, které jsou uvedeny ve společenské smlouvě, se zde zapisují také telefonní 

čísla, emaily apod. V případě, že dojde ke změně, musí být tento seznam společníků 

aktualizován. Tento seznam vyváří a vede jednatel společnosti. 

Vzhledem k tomu, že je seznam společníků povinný, tak ho musí mít i naše 

společnost Váš servis, s. r. o., proto jsme seznam společníků vytvořili takto: 

Seznam společníků 

Obchodní firma: Váš servis, s. r. o. 

IČO: 12345678 

Sídlo společnosti: Kavalcova 870/11a, Bruntál, 792 01 

Zapsána v obchodním rejstříku vedený krajským soudem v Ostravě dne 24. 1. 2022, 

oddíl C, vložka č. 1234. 

K datu aktualizace eviduje jednatel společnosti následující seznam společníků, který je 

tímto předkládán společníkům ke kontrole a s výzvou k oznámení případných změn: 

Jméno Bydliště 

Výše 

podílu 

(v %) 

Označen

í podílu 

Výše 

vkladu 

(v Kč) 

Počet 

hlasů, 

které 

náleží 

k podílu 

Příplatková 

povinnost 

Den 

zápisu 

Tel. 

čísl

o 

Jakub 

Kabát 

Jesenická 

735/57, 

Bruntál, 

PSČ 79201 

50  Základn

í podíl 

100 000 100 000 Není 24. 1. 

2022 

712

111

222 

Dominika 

Kabátová 

Jesenická 

735/57, 

Bruntál, 

PSČ 79201 

50 Základn

í podíl 

100 000 100 000 Není 24. 1. 

2022 

712

111

223 

 

Tabulka č. 3.6 – Seznam společníků 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.7 Valná hromada 

Důležitým krokem v rámci vzniku naší společnosti je stanovit první setkání valné 

hromady, a to maximálně do tří měsíců od vzniku společnosti Váš servis, s. r. o. V rámci 

tohoto jednání dojde ke schválení učiněných jménem společnosti před jejím vznikem. 

Valnou hromadu svolává jednatel společnosti i jednotlivý společníci. Svolání 

valné hromady musí proběhnout minimálně jedenkrát za účetní období, a to z důvodu 

schválení účetní závěrky. Svolání valné hromady musí být také uskutečněno z těchto 

důvodů: 

• rozhodování o změně společenské smlouvy, 

• rozhodování o změně základního kapitálu, 

• jmenování a odvolání jednatelů a jejich odměňování, 

• schvalování změn, 

• rozhodování o převodu, změně právní formy a rozdělení, 

• vyloučení společníka. 

 

V případě, že jednatel společnosti neučiní svolání valné hromady z výše 

uvedených důvodů, bude jeho jednání považováno za nedbalé, a dojde k hrubému 

porušení společenské smlouvy. 

3.8 Zápis skutečných majitelů 

Vzhledem k novému zákonu o evidenci skutečných majitelů (Zákon č. 37/2021 

Sb.), který nabyl účinnosti od 1. 6. 2021, byly zavedeny automatické průpisy skutečných 

majitelů. Tento zákon je také určený pro společnosti s ručením omezeným, které mají 

v obchodním rejstříku zapsané fyzické osoby s vyšším podílem než 25 %. 

Díky tomu, že naše společnost Váš servis, s. r. o. splňuje veškerá kritéria tohoto 

zákona, využijeme možnost automatického průpisu skutečných majitelů. 

 



41 

4 Sestavení podnikatelského plánu pro zakládanou 
společnost jako podmínka pro zahájení podnikání 

4.1 Titulní strana 

  

 

 

 

Váš servis, s. r. o. 

    podnikatelský plán 

 

 

 

 

Název společnosti:   Váš servis, s. r. o. 

Jméno a příjmení majitelů: Jakub Kabát, Dominika Kabátová 

Právní forma:   společnost s ručením omezeným 

Sídlo:     Kavalcova 870/11a, Bruntál, 79201 

 

Emailová adresa:   info@vasservisbruntal.cz 

Webové stránky:   www.vasservisbruntal.cz 
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4.2 Obsah 

 

Lean Canvas 

Shrnutí 

Představení společnosti 

• Popis a oblast podnikání 

• Právní forma 

• Místo podnikání 

• Vedení a organizace 

Produkt a služba 

Marketingový plán 

Finanční plán 

• Zřizovací a provozní náklady 

• Náklady a výnosy 

• Plán Cash flow 

• Možné varianty výkazu zisku a ztrát 

• Bod zvratu 

Analýza rizik a konkurence 

• SWOT analýza 

Časový harmonogram 

Přílohy 
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4.3 Lean Canvas 

V tabulce č. 4.3 je představen model Lean Canvas společnosti Váš servis, s. r. o. 

Hlavní předností tohoto modelu je jeho stručná jednostránková přehlednost, kde jsou 

zahrnuté veškeré důležité strategické oblasti při plánování podnikání. 

 

Firma: Váš servis, s. r. o. Datum vytvoření: 3. 1. 2022 Autor: Jakub Kabát 

         Verze: 1.0 

 

Problém 
 

Nedostatek 

použité 

výpočetní 

techniky 

 

Nedostatečná 

nabídka služeb 

v oblasti oprav, 

revizí, montáží a 

servisu na 

Bruntálsku 

Řešení 
 

Prodej 

Opravy 

Revize 

Servis 

Montáže 

Hodnoty 
 

Rychlost 

Spolehlivost 

Dostupnost  

Diskrétnost 

Konkurenční 

výhoda 
 

Zkušenosti 

Praxe v oboru 

Know-how 

Zákaznické 

segmenty 
 

Rodiny 

Fyzické osoby 

Malé a střední 

podniky 

Jednotlivci 
Indikátory 

úspěchu 
 

Tržby 

Cash flow 

Doporučení 

zákazníků 

Cesty 

k zákazníkům 
 

Propagace – 

letáky, sociální 

sítě, letáky 

Doporučení 

Přímé oslovení 

Struktura nákladů 

 
Mzdy zaměstnanců 

Náklady na provoz (energie, nájem, pohonné 

hmoty apod.) 

Nákup sortimentu 

Nákup vybavení 

Zdroje příjmů 

 
Prodej použité výpočetní techniky 

Poskytování služeb (opravy, montáže, servis 

a revize) 

 

Tab. č. 4.3 – Lean Canvas společnosti Váš servis, s. r. o. 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.4 Shrnutí 

Společnost Váš servis, s. r. o. se bude zaměřovat na prodej použité výpočetní 

techniky, jako jsou počítačové sestavy, notebooky, mobilní telefony, televize apod. 

Veškerá použitá technika bude před prodejem otestována a vyzkoušená. Také se 

zaměříme na prodej HW komponentů pro námi prodávanou výpočetní techniku, aby měli 
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zákazníci dlouhodobě k dispozici dostupnou tuto hardware výbavu. Součástí nabídky 

bude také prodej licencovaného software, jako je MS Windows, MS office apod.  

Společnost Váš servis, s. r. o. bude také nabízet řadu služeb, budeme nabízet 

služby v oblasti zkoušek, revizí a montáží elektrických zařízení. Naše služby budou 

zákazníkům poskytovat servis, opravu a montáž veškeré výpočetní techniky. Dále 

budeme poskytovat montáž satelitních zařízení, televizního zařízení a pokladních 

systémů. Konkurenční výhodou našich služeb bude možnost mobility. Prodej sortimentu 

bude probíhat v prostorách provozovny. Nabízené služby budou poskytovány v místě 

určeném zákazníkem, tzv. mobilní služba. 

Jak již bylo zmíněno výše, Váš servis, s. r. o. bude mít provozovnu na adrese sídla 

společnosti Kavalcova 870/11a, Bruntál, 79201, kde bude probíhat prodej a také zde bude 

uskladněno nutné vybavení pro výkon činnosti. 

Mezi další velké konkurenční výhody v okolí Bruntálu bude patřit dodržování 

našich čtyř hodnot firemní kultury, a to zejména rychlost, spolehlivost, dostupnost a 

diskrétnost.  

Výhodou našeho podnikání je potřeba nízkého základního kapitálu, který je 

200 000 Kč. Tento kapitál bude sloužit na nákup potřebného vybavení a HW 

komponentů. Vzhledem k tomu, že součástí společnosti budou ze začátku podnikání 

pouze dva jednatelé, kteří budou zároveň zaměstnanci, očekáváme ziskovost po pěti 

měsících. Jednatelé mají již dlouholeté zkušenosti z oboru a historicky navázané 

kontakty, které využijí v začátku podnikání. 

4.5 Představení společnosti 

Společnost Váš servis, s. r. o. je nově založená společnost s ručením omezeným, 

která vznikla v lednu 2022. Cílem naší společnosti je zaujmout velké postavení na trhu 

v Bruntále a okolí v prodeji použité výpočetní techniky a poskytování služeb v oblasti 

zkoušek, revizí a montáží elektrických zařízení. Naše služby budou zákazníkům 

poskytovat servis, opravu a montáž veškeré výpočetní techniky, pokladních systémů, 

satelitních a televizních zařízení.  

Společnost zaměřená na tyto oblasti podnikání vznikla z důvodu velké příležitosti 

uplatnění v Bruntále a okolí. Mnoho lidí na Bruntálsku uvítá nákup použité výpočetní 

techniky a jejich servisování. Výhodou je také malá konkurence v okolí. Dále vlivem 

dlouholetých zkušeností jednatelů v tomto odvětví a oboru je zde velká příležitost a 
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vidina úspěchu v podnikání. Na základě této myšlenky vznikla společnost Váš servis, 

s. r. o.  

Název společnosti Váš servis, s. r. o. vznikl z jedné prosté myšlenky. Společnost 

je zde pro naše zákazníky, kde naleznou vše skrz výpočetní techniku, včetně servisu. 

Proto vznikla myšlenka Váš servis, ke které se přidal povinný dodatek s. r. o. jako 

označení právní formy společnosti. 

4.5.1 Popis a oblast podnikání 

Váš servis, s. r. o. je společnost podnikající v oblasti prodeje použité výpočetní 

techniky, který je tvořen hlavně z prodejů počítačových sestav, notebooků, mobilních 

telefonů, televizí apod. Dále bude zákazníkům nabízen prodej použitého HW vybavení a 

licencí na SW. Společnost bude také poskytovat velkou škálu služeb, budeme nabízet 

služby v oblasti zkoušek, revizí a montáží elektrických zařízení. Naše služby budou 

zákazníkům poskytovat servis, opravu a kompletaci výpočetní techniky. Také budeme 

poskytovat montáž satelitních zařízení, televizního zařízení a pokladních systémů. 

Mezi naše další velké konkurenční výhody v okolí Bruntálu bude patřit 

dodržování našich čtyř hodnot firemní kultury, a to zejména rychlost, spolehlivost, 

dostupnost a diskrétnost. Chceme zákazníkům poskytnou naše služby v co nejrychlejším 

čase, námi dohodnutý termín se zákazníkem bude vždy dodržen. Veškerá naše použitá 

výpočetní technika, HW a SW vybavení bude námi prověřené, tudíž zákazníkovi 

garantujeme spolehlivost našeho sortimentu. Naše zboží bude dostupné pro všechny, 

budeme nabízet sortiment v různé cenové hladině, od té základní výpočetní techniky pro 

běžného uživatele až pro ty náročnější. Zákazníkovi garantujeme vždy diskrétnost. To 

může být velkou výhodou například u poskytovaného servisu, kdy při opravě zařízení 

pracujeme s daty, které má zákazník uložené ve svém zařízení. V případě poskytovaného 

servisu např. pro nemocnice, advokátní kanceláře, finanční společnosti apod. je 

diskrétnost na prvním místě.  

Zákazníci ocení dlouholetou praxi v oboru našich jednatelů, kteří si prošli řadou 

firem a za celou dobu nasbírali mnoho zkušeností. 

Společnost Váš servis, s. r. o. je složena ze dvou předmětů podnikání, a to: 

• Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím – živnost volná ,,Výroba, 

obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, 

• Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení – živnost řemeslná. 
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V případě živnosti volné stačí, když budou splněny všeobecné podmínky 

provozování živnosti. V případě živnosti řemeslné je nutné stanovit odpovědného 

zástupce, který splňuje určité vzdělání a má patřičnou praxi. V našem případě je 

odpovědný zástupce pan Jakub Kabát (jednatel společnosti), který veškeré podmínky pro 

provozování této řemeslné živnosti splňuje.  

4.5.2 Právní forma 

Nejlepší volbou právní formy podnikání naší společnosti byla společnost 

s ručením omezeným (s. r. o.). Velmi důležitým faktorem při volbě této právní formy byla 

malá náročnost na základní kapitál, který je v dnešní době tvořen vkladem v minimální 

výši 1 Kč. Samozřejmě v naší společnosti je základní kapitál vyšší, a to 200 000 Kč. Také 

výhodou této právní formy je možnost společnost založit pouze jedním nebo více 

společníky. Při volbě této právní formy podnikání hrála také právní odpovědnost, kdy 

společnost odpovídá za nedodržení a porušení svých závazků celým svým majetkem. 

Společníci pak pouze nerozdílně ručí za závazky společnosti jen do výše, v jakém 

nesplnili vkladové povinnosti podle aktuálního stavu zapsaného v obchodním rejstříku, 

kdy byli věřitelem vyzvání. 

4.5.3 Místo podnikání 

Vzhledem k tomu, že jednatelé společnosti Jakub Kabát a Dominika Kabátová 

pochází z Bruntálu a okolí velmi dobře znají, byla volba místa podnikání jasná, a to 

v tomto městě. Výhodou je, že jednatelé společnosti znají prostředí také z pohledu 

byznysu, protože oba dlouhou dobu na tomto místě působili v tomto oboru u jiných 

společností jako zaměstnanci. Na jednatele společnosti jsou historicky navázány 

kontakty, které můžou usnadnit začátek podnikání, tzv. bude realizovaný prvotní obchod 

s těmito subjekty.  

Bruntál je město v Moravskoslezském kraji s přibližně šestnácti tisíci obyvatel. 

Okolí Bruntálu tvoří malé vesnice, obce a města. Nejbližším větší městem v okolí 

Bruntálu je Rýmařov (8 tis. obyvatel), který je vzdálený 15 kilometrů. Dále pak Krnov 

(23 tis. obyvatel) v dojezdové vzdálenosti 25 kilometrů, Vrbno pod Pradědem (5 tis. 

obyvatel) ve vzdálenosti 24 kilometrů, Břidličná (3 tis. obyvatel) ve vzdálenosti 14 

kilometrů a Horní Benešov (2 tis. obyvatel) ve vzdálenosti 12 kilometrů. Tyto větší okolní 

města a vesnice jsou také důležitým strategickým bodem, kde tvoříme klientelu pro 

rozvoj svého byznysu. Klientům v těchto městech, obcích a vesnicích je poskytován také 



47 

mobilní servis, tzv. servis u klienta doma. Naše působnost mobilního servisu činí do 

okruhu třiceti kilometrů od sídla společnosti. 

Sídlo společnosti a provozovna se nachází na adrese Kavalcova 870/11a, Bruntál, 

79201. Výhodou budovy, kde se nachází sídlo společnosti je, že je ve vlastnictví jednoho 

z jednatelů, konkrétně Jakuba Kabáta. Na budově sídla společnosti proběhla v roce 2020 

rozsáhlá rekonstrukce. Došlo k revitalizaci budovy, zateplení budovy, opravě střechy a 

rekonstrukcí místností. Tímto je budova z energetického hlediska méně náročná, a není 

nutné vydávat hodně nákladů na provoz budovy. Také nebude nutné v blízké době 

provádět na budově jakoukoli rekonstrukci. Okolí je klidné a příjemné, není zde velký 

provoz a ruch z pozemní komunikace. Vedle sídla společnosti se nachází velké 

parkoviště. V budově je zřízená síť Wi-Fi. Místnosti jsou vybaveny novým moderním 

nábytkem. 

 

Obr. č. 4.5.3 – Mapa sídla společnosti Váš servis, s. r. o. 

Zdroj: www.mapy.cz (2022) 

V blízkém okruhu sídla společnosti není přítomna žádná konkurence, která by 

nám přímo konkurovala. Okolí tvoří zejména bytové domy a rodinné domy, kde se 

nalézají naši potenciální zákazníci. V případě budoucí marketingové a propagační akce 

bude možné využít městský park, který se nachází vedle sídla společnosti, viz. obr. č. 

4.5.3, kde je zobrazena mapa sídla společnosti Váš servis, s. r. o. 

4.5.4 Vedení a organizace 

Na vedení společnosti se budou podílet dva jednatelé, pan Jakub Kabát a paní 

Dominika Kabátová, kteří jsou také společníci této společnosti Váš servis, s. r. o. 

Vzhledem k tomu, že jednatelé budou zároveň zaměstnanci, bude její vedení a organizace 
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založena na jednoduchém principu. Každý z jednatelů bude mít na starost určité odvětví. 

Paní Dominika Kabátová bude mít na starost vyhledávání a zprostředkování zakázek. 

Dále bude zajišťovat provozní věci sídla společnosti, účetnictví a potřebné náležitosti při 

komunikaci s orgány veřejné správy. Pan Jakub Kabát bude vykonávat provozní a 

servisní činnost, bude se zaměřovat na poskytování servisu a prodeje. Také bude 

zajišťovat komunikaci s dodavateli a zákazníky. Oba jednatelé musí zároveň naplňovat 

kritéria určené společenskou smlouvou společnosti Váš servis, s. r. o. 

4.6 Produkt a služba 

Cílem společnosti Váš servis, s. r. o. je prodej použité výpočetní techniky, jako 

jsou počítačové sestavy, notebooky, mobilní telefony, televize apod. Dále se zaměřujeme 

na prodej HW komponentů pro námi prodávanou výpočetní techniku. Součástí nabídky 

je také prodej licencovaného SW, jako je MS Windows, MS office apod.  

Společnost Váš servis, s. r. o. také nabízí několik služeb, najdete u nás služby 

v oblasti zkoušek, revizí a montáží elektrických zařízení. Naše služby poskytují 

zákazníkům servis, opravu a montáž veškeré výpočetní techniky. Dále nabízíme montáž 

satelitního zařízení, televizního zařízení a pokladního systému. 

 

V prodeji je nabídnuta následující použitá technika v kategorii: 

• počítačové sestavy, 

• notebooky, 

• mobilní telefony, 

• televize, 

• repasované zařízení (počítač, notebook), 

• HW komponenty, 

• SW licence. 

Na veškerou výše uvedenou výpočetní techniku jsou také dostupné náhradní díly. 

Výše uvedený sortiment je primárně zaměřen na zákazníky, kteří nemají zájem o 

koupi zcela nového zařízení. Na tyto zařízení je poskytována záruka a sleva na pozáruční 

servis. 

Společnost Váš servis, s. r. o. nabízí služby v těchto oblastech: 
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• revize elektrických zařízení, 

• montáž satelitní techniky a televizní techniky, 

• pravidelná kontrola a servis výpočetní techniky, 

• oprava notebooků, stolních počítačů, mobilních telefonů a televizí, 

• zřízení a servis pokladních systémů. 

 

Výše uvedené služby budou poskytovány fyzickým i právnickým osobám.  

 

V tabulce č. 4.6.1 je zobrazen ceník aktuálně nabízeného sortimentu.  

 

Sortiment Cena 

Asus sestava i5, 240 GB HDD, 4 GB ram 8 990 Kč 

Dell sestava i3, 128 GB HDD, 4 GB ram 7 490 Kč 

Asus sestava i7, 500 GB HDD, 4 GB ram 11 390 Kč 

Apple iPhone 6s 32 GB 3 990 Kč 

Samsung S20 9 890 Kč 

Samsung A12 2 490 Kč 

Samsung A02 1 890 Kč 

Televize Samsung 127 cm úhlopříčka 6 890 Kč 

Televize Philips 80 cm úhlopříčka 4 750 Kč 

Televize Orava 107 cm úhlopříčka 5 820 Kč 

Repasovaný notebook Dell i3, 480 GB HDD 8 990 Kč 

Repasovaná PC sestava i5, 8 GB ram, 8 490 Kč 

HW vybavení, aktuální dostupnost, dle stavu od 49–2 990 Kč 

SW MS Windows 11 2 790 Kč 

SW MS Office 2019 2 490 Kč 
 

Tab. č. 4.6.1 – Ceník aktuálně nabízeného sortimentu 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V tabulce č. 4.6.2 je zobrazen ceník nabízených služeb. Cena za hodinu práce 

nabízených služeb byla odvozena na základě konkurenceschopnosti okolních podniků, 

které poskytují podobné služby. V případě větší zakázky budou přiznány individuální 

slevy z nabízené služby či sortimentu. Vždy bude řešeno individuálně. 

 

Typ služby Cena za hodinu práce 

Revize elektrických zařízení 600 Kč 

Montáž satelitní a televizní techniky 800 Kč 

Pravidelná kontrola výpočetní techniky 500 Kč 

Servis výpočetní techniky 500 Kč 
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Oprava notebooků, stolních počítačů 500 Kč 

Oprava mobilních telefonů a televizí 700 Kč 

Zřízení a servis pokladních systémů 800 Kč 
 

Tab. č. 4.6.2 – Ceník aktuálně nabízených služeb 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V případě využití služby mobilního servisu, tzv. servis u zákazníka doma, je za dopravu 

účtováno 13 Kč za každý kilometr. Vzdálenost je počítána od sídla společnosti až k adrese 

zákazníka (místa servisního úkonu). 

4.7 Marketingový plán 

Ze začátku podnikání jsme zvolili marketingovou strategii nižší cenové politiky. 

Cílem je zaujmout postavení na trhu a okolí. Jako společnost na začátku vzniku si 

nemůžeme dovolit nastavit vysoké ceny, protože naší prioritou je zaujmout širší spektrum 

zákazníků. Díky této nižší cenové strategii získáme prvotní zákazníky, u kterých dále 

můžeme cílit na doporučení (tipy na další zákazníky z jejich okolí), tzv. spokojený 

zákazník předá informaci svým známým a doporučí nás. Tímto krokem se nám začne 

tvořit pasivní klientela, která bude přicházet samostatně, bez nutnosti dalšího impulzu a 

podnětu.  

Společnost Váš servis, s. r. o. má vytvořené a zpracované internetové stránky 

www.vasservisbruntal.cz, které zákazníky zaujmou svým moderním stylem a 

přehledností. Na těchto internetových stránkách naši zákazníci naleznou veškeré 

informace o společnosti, ceníky sortimentu a služeb, aktuálně nabízené produkty, 

obchodní podmínky a kontaktní informace. Prostřednictvím těchto stránek bude také 

interaktivní formulář, který bude sloužit k rezervaci produktu. Také je možné 

prostřednictvím tohoto formuláře zadat žádost o službu. V sekci recenze jsou zobrazeny 

zkušenosti předchozích zákazníků, kteří zakoupili nějaký produkt či využili určitou 

službu. 

Další propagace naší společnosti Váš servis, s. r. o. proběhne prostřednictvím 

cílené reklamy přes sociální sítě. Cílem je zaujmout prostřednictvím sociálních sítí jejich 

uživatele, kterým se zobrazí reklama naší společnosti. Při kliknutí na tuto reklamu se 

uživatel sociální sítě přesměruje na naše internetové stránky. Výhodou této reklamy na 

sociálních sítích je možnost cílení na určitou oblast. My se zaměříme konkrétně na město 

Bruntál a jeho okolí ve třiceti kilometrovém okruhu. Díky tomu bude reklama zobrazena 

i v okolních městech, obcích a vesnicích do zvolené vzdálenosti.  
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Součástí naší marketingové strategie je také využití affiliate marketingu. Jedná se 

o navázání spolupráce s různými společnostmi, které mají své vlastní webové stránky a 

na tyto stránky umístí banner naší společnosti. V případě, že uživatel, který se pohybuje 

na jejich webových stránkách, klikne na tento banner, dojde k přesměrování na naše 

webové stránky www.vasservisbruntal.cz. V případě, že dojde k přesměrování zákazníka 

na naše webové stránky a dojde ním ke zprostředkování obchodu, obdrží společnost 

vlastnící webové stránky, skrz které došlo k přesměrování, provizi z prodeje. Společnost 

Váš servis, s. r. o. za tento affiliate marketing nabízí 2 % z uskutečněného prodeje 

sortimentu a 4 % z realizované služby. Aby došlo k přiznání této provize, musí být 

obchod realizován prostřednictvím interaktivního formuláře na webových stránkách naší 

společnosti Váš servis, s. r. o.  

4.8 Finanční plán 

Cílem finančního plánu je převedení podnikatelského plánu do ekonomického 

hlediska. V této části jsou znázorněny veškeré modely, které nám pomůžou naplnit 

stanovené ekonomické cíle. Následně tyto cíle také vyhodnocovat a kontrolovat. 

Základní kapitál společnosti Váš servis, s. r. o. je ve výši 200 000 Kč. Je tvořen 

podílem společníka Jakuba Kabáta ve výši 100 000 Kč, což činí 50 % podílu a Dominiky 

Kabátové ve výši vkladu 100 000 Kč, což činí také 50 % podílu. Vzhledem k tomu, že 

k podnikání je potřeba vyššího finančního kapitálu, budou pro financování využit 

bankovní úvěr ve výši 450 000 Kč. 

Náklady na zřízení společnosti 

Ještě před samotným založením a vznikem společnosti s ručením omezeným Váš 

servis, s. r. o. bylo nutné vynaložit určité náklady na zřízení společnosti. Tyto výdaje jsou 

podrobně zobrazeny v tabulce č. 4.8.0.1. 

Položka cena 

Sepsání společenské smlouvy – poplatek notáři  4 840 Kč 

Poplatky Czech Pointu 520 Kč 

Ohlášení živnosti na živnostenském úřadě 1 000 Kč 

Návrh na zápis do obchodního rejstříku – poplatek 6 000 Kč 

Celkem 12 360 Kč 
 

Tab. č. 4.8.0.1 – Náklady vynaložené k založení společnosti 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Vybavení provozovny a k výkonu činnosti 

Před zahájením podnikatelské činnosti je potřeba pořídit potřebné vybavení, které 

bude tvořit prostředí provozovny a je nutné k vykonávané činnosti, viz. tabulka č. 4.8.0.2, 

kde je zobrazen rozpis jednotlivých položek k pořízení. 

 

Položka Počet 

kusů 

Cena za kus Cena celkem 

Osobní automobil Opel Corsa C, 

rok výroby 2004 

1 34 000 Kč 34 000 Kč 

Pracovní stůl 2  1 400 Kč 2 800 Kč 

Kancelářské křeslo 2 1 549 Kč 3 098 Kč 

Běžná židle 2 499 Kč 998 Kč 

Skříň 2 2 250 Kč 4 500 Kč 

Odkládací police 4 315 Kč 1 260 Kč 

Set kompletního nářadí Yato 1 11 030 Kč 11 030 Kč 

Multimetr Hela 1 1 999 Kč 1 999 Kč 

Revizní přistroj – zkoušečka 

Sachs 

1 9 800 Kč 9 800 Kč 

Notebook Dell i3 2 11 504 23 008 Kč 

Wi-Fi router Xiaomi 1 805 Kč 805 Kč 

Set dekorací do interiéru 1 1 420 Kč 1 420 Kč 

Mobilní telefon Samsung A12 2 4 090 Kč 8 180 Kč 

Přenosná brašna 2 790 Kč 1 580 Kč 

Celkem   104 478 Kč 
 

Tab. č. 4.8.0.2 – Rozpis položek k pořízení 

Zdroj: vlastní zpracování 

Personální náklady 

 

 Společnost Váš servis, s. r. o. bude zaměstnávat dva zaměstnance na hlavní 

pracovní poměr, pana Jakuba Kabáta a paní Dominiku Kabátovou, kteří jsou zároveň 

jednatelé společnosti. Náklady na mzdu jednoho zaměstnance včetně všech odvodů 

(sociální a zdravotní pojištění) činí 31 200 Kč. Celkové měsíční náklady na dva 

zaměstnance jsou tedy 62 400 Kč. 

 

4.8.1 Zřizovací a provozní náklady 

Zřizovací náklady společnosti tvoří veškeré vstupní náklady, které bylo nutné 

vynaložit k rozjetí podnikání. Do těchto nákladů spadají položky, které jsou uvedené 

v tabulce č. 4.8.1.1 
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Vstupní náklad Cena 

Náklady vynaložené k založení společnosti s. r. o. 12 360 Kč 

Nákup vybavení pro výkon činnosti  104 478 Kč 

Nákup softwaru (licence) 14 800 Kč 

Tvorba webových stránek 12 400 Kč 

Nákup sortimentu určeného k prodeji 210 000 Kč 

Celkem 354 038 
 

Tab. č. 4.8.1.1 – Zřizovací náklady 

Zdroj: vlastní zpracování 

Vzhledem k tomu, že základní kapitál společnosti je ve výši 200 000 Kč, bude 

nutné využít cizí zdroj, respektive bankovní úvěr. Aby bylo možné odhadnout jeho výši, 

tak provedeme kalkulaci provozních nákladů na první tři měsíce od zahájení činnosti. 

Provozní náklady jsou zobrazeny v tabulce č. 4.8.1.2. 

Provozní náklad Cena 

za měsíc 

Cena za 3 

měsíce 

Nájem nemovitosti 4 500 Kč 13 500 Kč 

Zálohy na energie (plyn, elektřina, voda) 4 100 Kč 12 300 Kč 

Mobilní tarif + internetové připojení 980 Kč 2 940 Kč 

Propagace 1 270 Kč 3 810 Kč 

Mzdy 62 400 Kč 187 200 Kč 

Pohonné hmoty 2 000 Kč 6 000 Kč 

Silniční daň 2 400 Kč 7 200 Kč 

Splátka úvěru 7 016 Kč 21 048 Kč 

Celkem 84 666 Kč 253 988 Kč 
 

Tab. č. 4.8.1.2 – Provozní náklady 

Zdroj: vlastní zpracování 

Zřizovací náklady společnosti jsou ve výši 354 038 Kč a provozní náklady na tři 

měsíce jsou ve výši 253 998 Kč. Po součtu těchto nákladů je potřebná částka pro provoz 

podniku na tři měsíce ve výši 608 036 Kč. Na základě tohoto výpočtu a potřebné finanční 

rezervy, bude potřeba využít možnosti bankovního úvěru ve výši 450 000 Kč, proto jsme 

využili nabídky úvěru od Komerční banky v této výši s úrokovou sazbou 7,9 % p. a. a 

dobou splatnosti 84 měsíců. Měsíční splátka úvěru je 7 016 Kč, viz. obrázek č. 4.8.1, kde 

je uvedena kalkulace úvěru. 

Finanční rezerva v částce 41 964 Kč bude částečně rozdělená. Částku 10 000 Kč 

nalezneme v pokladně (hotovost) a částku 31 964 Kč ponecháme na běžném bankovním 

účtu společnosti. 
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Obr. č. 4.8.1 – Kalkulace úvěru 

Zdroj: www.kb.cz (2022) 

 

Zahajovací rozvaha 

Rozpočet k počátku vzniku společnosti Váš servis, s. r. o. je zobrazen v zahajovací 

rozvaze, kterou nalezneme v tabulce č. 4.8.1.3. 

       Zahajovací rozvaha k 1. 2. 2022 

AKTIVA                                                         PASIVA 

STÁLÁ AKTIVA: VLASTNÍ ZDROJE: 

VYBAVENÍ                         104 478 KČ 

SOFTWARE                        14 800 KČ 

ZÁKLADNÍ KAPITÁL                           200 000 KČ 

OBĚŽNÁ AKTIVA: CIZÍ ZDROJE: 

POKLADNA                       24 760 KČ 

BANKOVNÍ ÚČET            295 962 KČ 

SORTIMENT                      210 000 KČ 

DLOUHODOBÝ BANKOVNÍ ÚVĚR   450 000 KČ 

AKTIVA CELKEM            650 000 KČ PASIVA CELKEM                                  650 000 KČ 

 

Tabulka č. 4.8.1.3 – Zahajovací rozvaha k 1. 2. 2022 

 Zdroj: vlastní zpracování 
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Jak můžeme vidět v zahajovací rozvaze (Tab. č. 4.8.1.3) tak největší cenovou 

položkou bylo pořízení zásob, tzv. pořízení sortimentu (použité výpočetní techniky), 

který bude použit k prodeji. Také bylo nezbytně nutné pořízení potřebného vybavení a 

softwaru, který využijeme při opravách, revizích, servisu a montáží. 

4.8.2 Náklady a výnosy 

Náklady a výnosy pro 1. rok 

Aby bylo možné určit podrobně výši čistého zisku, je nutné udělat propočet 

výnosů a nákladů. Od prvního měsíce podnikání jsou plánovány denní tržby z prodeje 

sortimentu ve výši 1 350 Kč a z poskytovaných služeb 2 500 Kč, které následně porostou 

každý měsíc o 1 % výše. Od čtvrtého měsíce jsou denní tržby odhadovány na 1 800 Kč 

z prodeje a 3 200 Kč z poskytovaných služeb, následný růst tržeb o 1,3 % měsíčně. Od 

sedmého měsíce do dvanáctého měsíce pak 2 200 Kč tvoří prodej a 4 000 Kč služby 

s postupným nárůstem 1,5 % od sedmého měsíce. Vzhledem k tomu, že pracovní doba 

bude pouze v pracovní dny, počítáme s tím, že v měsíci budou počítány tržby za 22 dní. 

V tabulce č. 4.8.2.1 nalezneme odhad měsíčních tržeb v první roce. 

   

Měsíční tržba v 1. měsíci  Měsíční tržba ve 2. měsíci Měsíční tržba ve 3. měsíci 

84 700 Kč 85 547 Kč 86 402 Kč 

Měsíční tržba ve 4. měsíci  Měsíční tržba v 5. měsíci Měsíční tržba v 6. měsíci 

110 000 Kč 111 430 Kč 112 878 Kč 

Měsíční tržba v 7. měsíci Měsíční tržba v 8. měsíci Měsíční tržba v 9. měsíci 

136 400 Kč 138 446 Kč 140 522 Kč 

Měsíční tržba v 10. měsíci Měsíční tržba v 11. měsíci Měsíční tržba ve 12. měsíci 

142 629 Kč 144 769 Kč 146 940 Kč 

 

Tab. č. 4.8.2.1 – Odhad měsíčních tržeb v prvním roce 

Zdroj: vlastní zpracování 

  

 Vzhledem k tomu, že máme udělán realistický odhad měsíčních tržeb a známe 

vynaložené měsíční provozní náklady, provedeme výpočet nákladů a výnosů za jeden 

měsíc pro první až třetí měsíc podnikání, viz. tabulka č. 4.8.2.2, dále pro čtvrtý až šestý 
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měsíc podnikání, viz. tabulka č. 4.8.2.3 a poté od šestého až dvanáctého měsíce 

podnikání, viz. tabulka č. 4.8.2.4. 

 1. měsíc 

podnikání 

2. měsíc 

podnikání 

3. měsíc 

podnikání 

Tržby 84 700 Kč 85 547 Kč 86 402 Kč 

Nájem nemovitosti - 4 500 Kč - 4 500 Kč - 4 500 Kč 

Zálohy na energie (plyn, 

elektřina, voda) 
- 4 100 Kč - 4 100 Kč - 4 100 Kč 

Mobilní tarif, internetové 

připojení 
- 980 Kč - 980 Kč - 980 Kč 

Propagace - 1 270 Kč - 1 270 Kč - 1 270 Kč 

Mzdy - 62 400 Kč - 62 400 Kč - 62 400 Kč 

Pohonné hmoty - 2 000 Kč - 2 000 Kč - 2 000 Kč 

Silniční daň - 2 400 Kč - 2 400 Kč - 2 400 Kč 

Splátka úvěru - 7 016 Kč - 7 016 Kč - 7 016 Kč 

Zisk před zdaněním 

(EBT) 
34 Kč 881 Kč 1 736 Kč 

Daň z příjmu PO (19 %) - 7 Kč - 168 Kč - 330 Kč 

Čistý zisk (EAT) 27 Kč 713 Kč 1 406 Kč 
 

Tab. č. 4.8.2.2 – Náklady a výnosy za jeden měsíc pro 1. až 3. měsíc podnikání 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 4. měsíc 

podnikání 

5. měsíc 

podnikání 

6. měsíc 

podnikání 

Tržby 110 000 Kč 111 430 Kč 112 878 Kč 

Nájem nemovitosti - 4 500 Kč - 4 500 Kč - 4 500 Kč 

Zálohy na energie (plyn, 

elektřina, voda) 
- 4 100 Kč - 4 100 Kč - 4 100 Kč 

Mobilní tarif, internetové 

připojení 
- 980 Kč - 980 Kč - 980 Kč 

Propagace - 1 270 Kč - 1 270 Kč - 1 270 Kč 

Mzdy - 62 400 Kč - 62 400 Kč - 62 400 Kč 

Pohonné hmoty - 2 000 Kč - 2 000 Kč - 2 000 Kč 

Silniční daň - 2 400 Kč - 2 400 Kč - 2 400 Kč 

Splátka úvěru - 7 016 Kč - 7 016 Kč - 7 016 Kč 

Zisk před zdaněním 

(EBT) 
25 334 Kč 26 764 Kč 28 212 Kč 

Daň z příjmu PO (19 %) - 4 813 Kč - 5 086 Kč - 5 361 Kč 

Čistý zisk (EAT) 20 521 Kč 21 678 Kč 22 851 Kč 
 

Tab. č. 4.8.2.3 – Náklady a výnosy za jeden měsíc pro 4. až 6. měsíc podnikání 

Zdroj: vlastní zpracování 
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 7. měsíc 

podnikání 

8. měsíc 

podnikání 

9. měsíc 

podnikání 

10. měsíc 

podnikání 

11. měsíc 

podnikání 

12. měsíc 

podnikání 

Tržby 136 400 Kč 138 446 Kč 140 522 Kč 142 629 Kč 144 769 Kč 146 940 Kč 

Nájem 

nemovitosti 
- 4 500 Kč - 4 500 Kč - 4 500 Kč - 4 500 Kč - 4 500 Kč - 4 500 Kč 

Zálohy na 

energie 

(plyn, 

elektřina, 

voda) 

- 4 100 Kč - 4 100 Kč - 4 100 Kč - 4 100 Kč - 4 100 Kč - 4 100 Kč 

Mobilní 

tarif, 

internetové 

připojení 

- 980 Kč - 980 Kč - 980 Kč - 980 Kč - 980 Kč - 980 Kč 

Propagace - 1 270 Kč - 1 270 Kč - 1 270 Kč - 1 270 Kč - 1 270 Kč - 1 270 Kč 

Mzdy - 62 400 Kč - 62 400 Kč - 62 400 Kč - 62 400 Kč - 62 400 Kč - 62 400 Kč 

Pohonné 

hmoty 
- 2 000 Kč - 2 000 Kč - 2 000 Kč - 2 000 Kč - 2 000 Kč - 2 000 Kč 

Silniční daň - 2 400 Kč - 2 400 Kč - 2 400 Kč - 2 400 Kč - 2 400 Kč - 2 400 Kč 

Splátka 

úvěru 
- 7 016 Kč - 7 016 Kč - 7 016 Kč - 7 016 Kč - 7 016 Kč - 7 016 Kč 

Zisk před 

zdaněním 

(EBT) 

51 734 Kč 53 780 Kč 55 856 Kč 57 963 Kč 60 103 Kč 62 274 Kč 

Daň 

z příjmu PO 

(19 %) 

- 9 830 Kč - 10 219 Kč - 10 613 Kč - 11 013 Kč - 11 420 Kč - 11 833 Kč 

Čistý zisk 

(EAT) 
41 904 Kč 43 561 Kč 45 243 Kč 46 950 Kč 48 683 Kč 50 441 Kč 

 

Tab. č. 4.8.2.4 – Náklady a výnosy za jeden měsíc pro 7. až 12. měsíc podnikání 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Přehled nákladů a výnosů v první roce na měsíční bázi je znázorněn ve 

zjednodušené tabulce č. 4.8.2.5, kde nalezneme přehled čistého zisku (EAT) za jednotlivé 

měsíce v první roce podnikání. 

Doba od zahájení podnikání Čistý zisk EAT 

1. měsíc 27 Kč 

2. měsíc 713 Kč 

3. měsíc 1 406 Kč 

4. měsíc 20 521 Kč 

5. měsíc 21 678 Kč 

6. měsíc 22 851 Kč 
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7. měsíc 41 904 Kč 

8. měsíc 43 561 Kč 

9. měsíc 45 243 Kč 

10. měsíc 46 950 Kč 

11. měsíc 48 683 Kč 

12. měsíc 50 441 Kč 

Celkem za rok podnikání 343 978 Kč 
 

Tab. č. 4.8.2.5 – Čistý zisk (EAT) za jednotlivé měsíce v prvním roce podnikání 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Jako každé začínající podnikání, tak i naše společnost generuje v prvním roce 

menší zisky. Samozřejmě s tím počítáme a náš odhad do příštích roků je slibnější. 

Náklady a výnosy pro další roky podnikání 

 Odhad denních tržeb po prvním roce podnikání je vyšší, protože dojde k nárůstu 

počtu zákazníků, kteří u nás zakoupí sortiment či využijí službu. Po první roce počítáme 

s denní tržbou ve výši 2 600 Kč z prodeje a 4 400 Kč z poskytovaných služeb. Následně 

odhadujeme 3 % nárust zvýšení tržeb za každé čtvrtletí. Od třetího roku podnikání již 

bude nutné pro zvýšení tržeb přijmout dalšího zaměstnance, již bude využita maximální 

kapacita dvou stávajících zaměstnanců.  

V tabulce číslo 4.8.2.6 nalezneme přehled výnosů a nákladů po čtvrtletích pro rok 

2023.  

 

 1. čtvrtletí 

2023 

2. čtvrtletí 

2023 

3. čtvrtletí 

2023 

4. čtvrtletí 

2023 

Tržby 462 000 Kč 475 860 Kč 490 135 Kč 504 839 Kč 

Nájem nemovitosti - 13 500 Kč - 13 500 Kč - 13 500 Kč - 13 500 Kč 

Zálohy na energie 

(plyn, elektřina, voda) 
- 12 300 Kč - 12 300 Kč - 12 300 Kč - 12 300 Kč 

Mobilní tarif, 

internetové připojení 
- 2 940 Kč - 2 940 Kč - 2 940 Kč - 2 940 Kč 

Propagace - 3 810 Kč - 3 810 Kč - 3 810 Kč - 3 810 Kč 

Mzdy 
- 187 200 Kč 

- 187 200 

Kč 
- 187 200 Kč 

- 187 200 

Kč 

Pohonné hmoty - 6 000 Kč - 6 000 Kč - 6 000 Kč - 6 000 Kč 

Silniční daň - 7 200 Kč - 7 200 Kč - 7 200 Kč - 7 200 Kč 

Splátka úvěru - 21 048 Kč - 21 048 Kč - 21 048 Kč - 21 048 Kč 

Zisk před zdaněním 

(EBT) 
208 002 Kč 221 862 Kč 236 137 Kč 250 841 Kč 
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Daň z příjmu PO (19 

%) 
- 39 521 Kč - 42 154 Kč - 44 867 Kč - 47 660 Kč 

Čistý zisk (EAT) 168 481 Kč 179 708 Kč 191 270 Kč 203 181 Kč 
 

Tab. č. 4.8.2.6 - přehled výnosů a nákladů po čtvrtletích pro rok 2023 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V tabulce č. 4.8.2.7 je zobrazen přehled výnosů a nákladů po čtvrtletích pro rok 

2024. 

 

 1. čtvrtletí 

2024 

2. čtvrtletí 

2024 

3. čtvrtletí 

2024 

4. čtvrtletí 

2024 

Tržby 519 984 Kč 535 583 Kč 551 651 Kč 568 200 Kč 

Nájem nemovitosti - 13 500 Kč - 13 500 Kč - 13 500 Kč - 13 500 Kč 

Zálohy na energie 

(plyn, elektřina, voda) 
- 12 300 Kč - 12 300 Kč - 12 300 Kč - 12 300 Kč 

Mobilní tarif, 

internetové připojení 
- 2 940 Kč - 2 940 Kč - 2 940 Kč - 2 940 Kč 

Propagace - 3 810 Kč - 3 810 Kč - 3 810 Kč - 3 810 Kč 

Mzdy 
- 187 200 Kč 

- 187 200 

Kč 
- 187 200 Kč 

- 187 200 

Kč 

Pohonné hmoty - 6 000 Kč - 6 000 Kč - 6 000 Kč - 6 000 Kč 

Silniční daň - 7 200 Kč - 7 200 Kč - 7 200 Kč - 7 200 Kč 

Splátka úvěru - 21 048 Kč - 21 048 Kč - 21 048 Kč - 21 048 Kč 

Zisk před zdaněním 

(EBT) 
265 986 Kč 281 585 Kč 297 653 Kč 314 202 Kč 

Daň z příjmu PO (19 

%) 
- 50 538 Kč - 53 502 Kč - 56 555 Kč - 59 699 Kč 

Čistý zisk (EAT) 215 448 Kč 228 083 Kč 241 098 Kč 254 503 Kč 
 

Tab. č. 4.8.2.7 - přehled výnosů a nákladů po čtvrtletích pro rok 2024 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.8.3 Plán Cash flow 

 Výpočtem Cash flow získáme přehled o peněžním toku uvnitř podniku a zjistíme 

tak výši příjmů a výdajů. Z tohoto důvodu je pro naši společnost tento výkaz velmi 

důležitým ukazatelem. V tabulce č. 4.8.3.1 je zobrazen přehled peněžních toků pro 1. až 

6. měsíc podnikání. 
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Peněžní 

toky 

1. měsíc 

podnikání 

2. měsíc 

podnikání 

3. měsíc 

podnikání 

4. měsíc 

podnikání 

5. měsíc 

podnikání 

6. měsíc 

podnikání 

Počáteční 

stav 

peněžních 

prostředků 

650 000 Kč 295 989 Kč 296 702 Kč 298 108 Kč 278 540 Kč 300 218 Kč 

Celkové 

příjmy 
84 700 Kč 85 547 Kč 86 402 Kč 110 000 Kč 111 430 Kč 112 878 Kč 

Zřizovací 

náklady 
144 038 Kč      

Nákup 

sortimentu, 

vybavení 

210 000 Kč   40 000 Kč   

Náklady na 

provoz 
12 850 Kč 12 850 Kč 12 850 Kč 12 850 Kč 12 850 Kč 12 850 Kč 

Mzdy 62 400 Kč 62 400 Kč 62 400 Kč 62 400 Kč 62 400 Kč 62 400 Kč 

Splátka 

úvěru 
7 016 Kč 7 016 Kč 7 016 Kč 7 016 Kč 7 016 Kč 7 016 Kč 

Silniční daň 2 400 Kč 2 400 Kč 2 400 Kč 2 400 Kč 2 400 Kč 2 400 Kč 

Daň z 

příjmu 
7 Kč 168 Kč 330 Kč 4 893 Kč 5 086 Kč 5 361 Kč 

Cash flow -354 011 Kč 713 Kč 1 406 Kč -19 599 Kč 21 678 Kč 22 851 Kč 

Konečný 

stav 

peněžních 

prostředků 

295 989 Kč 296 702 Kč 298 108 Kč 278 549 Kč 300 218 Kč 323 069 Kč 

 

Tab. č. 4.8.3.1 – Přehled peněžních toků pro 1. až 6. měsíc podnikání 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V tabulce č. 4.8.3.2 je zobrazen přehled peněžních toků pro 7. až 12. měsíc podnikání. 

Peněžní 

toky 

7. měsíc 

podnikání 

8. měsíc 

podnikání 

9. měsíc 

podnikání 

10. měsíc 

podnikání 

11. měsíc 

podnikání 

12. měsíc 

podnikání 

Počáteční 

stav 

peněžních 

prostředků 

323 069 Kč 280 973 Kč 324 534 Kč 369 777 Kč 388 727 Kč 437 410 Kč 

Celkové 

příjmy 
136 400 Kč 138 446 Kč 140 522 Kč 142 629 Kč 144 769 Kč 146 940 Kč 

Zřizovací 

náklady 
      

Nákup 

sortimentu, 

vybavení 

84 000 Kč   28 000 Kč  74 500 Kč 

Náklady na 

provoz 
12 850 Kč 12 850 Kč 12 850 Kč 12 850 Kč 12 850 Kč 12 850 Kč 

Mzdy 62 400 Kč 62 400 Kč 62 400 Kč 62 400 Kč 62 400 Kč 62 400 Kč 
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Splátka 

úvěru 
7 016 Kč 7 016 Kč 7 016 Kč 7 016 Kč 7 016 Kč 7 016 Kč 

Silniční daň 2 400 Kč 2 400 Kč 2 400 Kč 2 400 Kč 2 400 Kč 2 400 Kč 

Daň z 

příjmu 
9 830 Kč 10 219 Kč 10 613 Kč 11 013 Kč 11 420 Kč 11 833 Kč 

Cash flow -42 096 Kč 43 561 Kč 45 243 Kč 18 950 Kč 48 683 Kč -24 059 Kč 

Konečný 

stav 

peněžních 

prostředků 

280 973 Kč 324 534 Kč 369 777 Kč 388 727 Kč 437 410 Kč 413 351 Kč 

 

Tab. č. 4.8.3.2 – Přehled peněžních toků pro 7. až 12. měsíc podnikání 

Zdroj: vlastní zpracování 

V tabulce č. 4.8.3.3 je zobrazen přehled peněžních toků po čtvrtletích od roku 2023 do 

poloviny roku 2024. 

Peněžní 

toky 

1. čtvrtletí 

2023 

2. čtvrtletí 

2023 

3. čtvrtletí 

2023 

4. čtvrtletí 

2023 

1. čtvrtletí 

2024 

2. čtvrtletí 

2024 

Počáteční 

stav 

peněžních 

prostředků 

413 351 Kč 471 832 Kč 520 040 Kč 562 310 Kč 475 151 Kč 519 599 Kč 

Celkové 

příjmy 
462 000 Kč 475 860 Kč 490 135 Kč 504 839 Kč 519 984 Kč 535 583 Kč 

Zřizovací 

náklady 
      

Nákup 

sortimentu, 

vybavení 

110 000 Kč 131 500 Kč 149 000 Kč 290 400 Kč 171 000 Kč 105 000 Kč 

Náklady na 

provoz 
38 550 Kč 38 550 Kč 38 550 Kč 38 550 Kč 38 550 Kč 38 550 Kč 

Mzdy 187 200 Kč 187 200 Kč 187 200 Kč 187 200 Kč 187 200 Kč 187 200 Kč 

Splátka 

úvěru 
21 048 Kč 21 048 Kč 21 048 Kč 21 048 Kč 21 048 Kč 21 048 Kč 

Silniční daň 7 200 Kč 7 200 Kč 7 200 Kč 7 200 Kč 7 200 Kč 7 200 Kč 

Daň z 

příjmu 
39 521 Kč 42 154 Kč 44 867 Kč 47 660 Kč 50 538 Kč 53 502 Kč 

Cash flow 58 481 Kč 48 208 Kč 55 602 Kč -87 159 Kč 44 448 Kč 123 083 Kč 

Konečný 

stav 

peněžních 

prostředků 
471 832 Kč 520 040 Kč 562 310 Kč 475 151 Kč 519 599 Kč 642 682 Kč 

 

Tab. č. 4.8.3.3 – Přehled peněžních toků po čtvrtletích od roku 2023 do poloviny roku 2024 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Dále je v tabulce č. 4.8.3.4 zobrazen přehled peněžních toků za 3., 4. čtvrtletí roku 

2024 a rok 2025, 2026, 2027.  

Od roku 2025 bude přijat nový zaměstnanec. Také od roku 2025 dojde ke zvýšení 

mezd u všech třech zaměstnanců, kdy na jednoho zaměstnance včetně všech odvodů 

(sociální a zdravotní pojištění) připadá mzda 38 400 Kč. Celkové měsíční náklady na 

mzdy se zvýší na 115 200 Kč. 

 

Peněžní 

toky 

3. čtvrtletí 

2024 

4. čtvrtletí 

2024 
2025 2026 2027 

Počáteční 

stav 

peněžních 

prostředků 

642 682 Kč 669 780 Kč 731 983 Kč 960 395 Kč 1 473 318 Kč 

Celkové 

příjmy 
551 651 Kč 568 200 Kč 2 925 410 Kč 3 201 350 Kč 3 427 800 Kč 

Zřizovací 

náklady 
     

Nákup 

sortimentu, 

vybavení 

214 000 Kč 192 300 Kč 805 000 Kč 744 000 Kč 897 800 Kč 

Náklady na 

provoz 
38 550 Kč 38 550 Kč 154 200 Kč 154 200 Kč 154 200 Kč 

Mzdy 187 200 Kč 187 200 Kč 1 382 400 Kč 1 382 400 Kč 1 382 400 Kč 

Splátka 

úvěru 
21 048 Kč 21 048 Kč 84 192 Kč 84 192 Kč 84 192 Kč 

Silniční daň 7 200 Kč 7 200 Kč 28 800 Kč 28 800 Kč 28 800 Kč 

Daň z 

příjmu 
56 555 Kč 59 699 Kč 242 406 Kč 294 835 Kč 337 860 Kč 

Cash flow 27 098 Kč 62 203 Kč 228 412 Kč 512 923 Kč 542 548 Kč 

Konečný 

stav 

peněžních 

prostředků 
669 780 Kč 731 983 Kč 960 395 Kč 1 473 318 Kč 2 015 866 Kč 

 

Tab. č. 4.8.3.4 – Přehled peněžních toků za 3., 4. čtvrtletí roku 2024 a rok 2025, 2026, 2027 

Zdroj: vlastní zpracování  

Na základě výpočtu toku peněz jsme zjistili, že Cash flow společnosti  

Váš servis, s. r. o. se nachází převážně v kladných číslech, včetně konečného stavu 
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peněžních prostředků na konci určitého období. Můžeme tedy prohlásit, že podnik může 

řádně plnit všechny své závazky. 

4.8.4 Možné varianty výkazu zisku a ztrát 

Součástí úspěšného podnikání je soustředit se na více možných variant vývoje 

podniku po finanční stránce. V předchozích kapitolách finančního plánování jsme 

zpracovali variantu realistickou. Abychom byli úspěšně připraveni, je nutné zpracovat 

zjednodušený model výkazu zisku a ztrát společnosti také ve variantě optimistické a 

pesimistické pro první a druhý rok podnikání. V tabulce č. 4.8.4.1 nalezneme 

zpracovanou optimistickou, realistickou a pesimistickou variantu výkazu zisku a ztrát pro 

první rok podnikání. 

V případě pesimistické varianty počítáme s poklesem výnosů o 15 % oproti 

realistické variantě. Ve variantě optimistické vzroste oproti realistické variantě výnos o 

12 %.  

 

 OPTIMISTICKÝ REALISTICKÝ PESIMISTICKÝ 

VÝNOSY 1 613 542 Kč 1 440 663 Kč 1 224 563 Kč 

NÁKLADY 1 596 530 Kč 1 596 530 Kč 1 596 530 Kč 

VÝSLEDEK 

HOSPODAŘENÍ 

PŘED ZDANĚNÍM 

17 012 Kč -155 867 Kč -371 967 Kč 

DAŇ Z PŘÍJMU 3 233 Kč 0 Kč 0 Kč 

VÝSLEDEK 

HOSPODAŘENÍ 

PO ZDANĚNÍ 

13 779 Kč -155 867 Kč -371 967 Kč 

 

Tab. č. 4.8.4.1 - Optimistická, realistická a pesimistická varianta výkazu zisku a ztrát pro první rok podnikání 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Dále v tabulce č. 4.8.4.2 nalezneme zpracovanou optimistickou, realistickou a 

pesimistickou variantu výkazu zisku a ztrát pro druhý rok podnikání. Opět v případě 

pesimistické varianty počítáme s poklesem výnosů o 15 % oproti realistické variantě. Ve 

variantě optimistické vzroste oproti realistické variantě výnos o 12 %.  
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 OPTIMISTICKÝ REALISTICKÝ PESIMISTICKÝ 

VÝNOSY 2 164 774 Kč 1 932 834 Kč 1 642 908 Kč 

NÁKLADY 1 696 892 Kč 1 696 892 Kč 1 696 892 Kč 

VÝSLEDEK 

HOSPODAŘENÍ 

PŘED ZDANĚNÍM 

467 882 Kč 235 942 Kč -53 984 Kč 

DAŇ Z PŘÍJMU 88 898 Kč 44 829 Kč 0 Kč 

VÝSLEDEK 

HOSPODAŘENÍ 

PO ZDANĚNÍ 

378 984 Kč 191 113 Kč -53 984 Kč 

 

Tab. č. 4.8.4.2 - Optimistická, realistická a pesimistická varianta výkazu zisku a ztrát pro druhý rok podnikání 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.8.5 Bod zvratu 

Výpočet bodu zvratu nám ukáže situaci, kdy tržby pokrývají veškeré výdaje 

podniku. Díky výpočtu zjistíme, kolik musíme prodat produktů či služeb, aby se náklady 

a výnosy srovnaly a začal se v tomto bodě vytvářet zisk.  

V tabulce č. 4.8.5.1 je proveden výpočet počtu hodin v jednotlivých nabízených 

službách, tzv. kolik hodin je potřeba v určité službě vykonat, aby došlo k pokrytí 

měsíčních nákladů. K tomuto výpočtu je potřeba znát fixní náklady společnosti, které jsou 

za měsíc 84 666 Kč.  

Typ služby Cena za hodinu 

práce 

Počet 

odpracovaných 

hodin 

Tržba 

Revize elektrických 

zařízení 
600 Kč 141,11 84 666 Kč 

Montáž satelitní a 

televizní techniky 
800 Kč 105,83 84 666 Kč 

Pravidelná kontrola 

výpočetní techniky 
500 Kč 169,33 84 666 Kč 

Servis výpočetní 

techniky 
500 Kč 169,33 84 666 Kč 

Oprava notebooků, 

stolních počítačů 
500 Kč 169,33 84 666 Kč 
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Oprava mobilních 

telefonů a televizí 
700 Kč 120,95 84 666 Kč 

Zřízení a servis 

pokladních systémů 
800 Kč 105,83 84 666 Kč 

 

Tab. č. 4.8.5.1 – Počet odpracovaných hodin v určité službě, aby došlo k pokrytí měsíčních nákladů 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V tabulce číslo 4.8.5.2 provedeme výpočet bodu zvratu v určitém sortimentu, tzv. 

kolik kusů (zaokrouhleno na celé číslo) je potřeba prodat, aby byly pokryty veškeré fixní 

měsíční náklady a variabilní náklady na určitý nabízený produkt. Počítejme, že na každé 

nabízené položce, která je uvedena v ceníku, je připočtena 40 % marže. 

 

Sortiment Pořizovací cena Prodejní Cena s 

marží 

Počet 

prodaných 

kusů 

(zaokrouhleno) 

Asus sestava i5, 240 GB 

HDD, 4 GB ram 

5 394 Kč 8 990 Kč 24 ks 

Dell sestava i3, 128 GB 

HDD, 4 GB ram 

4 494 Kč 7 490 Kč 28 ks 

Asus sestava i7, 500 GB 

HDD, 4 GB ram 

6 834 Kč 11 390 Kč 19 ks 

Apple iPhone 6s 32 GB 2 394 Kč 3 990 Kč 53 ks 

Samsung S20 5 934 Kč 9 890 Kč 21 ks 

Samsung A12 1 494 Kč 2 490 Kč 85 ks 

Samsung A02 1 134 Kč 1 890 Kč 112 ks 

Televize Samsung 127 cm 

úhlopříčka 

4 134 Kč 6 890 Kč 31 ks 

Televize Philips 80 cm 

úhlopříčka 

2 850 Kč 4 750 Kč 45 ks 

Televize Orava 107 cm 

úhlopříčka 

3 492 Kč 5 820 Kč 36 ks 

Repasovaný notebook 

Dell i3, 480 GB HDD 

5 394 Kč 8 990 Kč 24 ks 

Repasovaná PC sestava 

i5, 8 GB ram, 

5 094 Kč 8 490 Kč 25 ks 

SW MS Windows 11 1 674 Kč 2 790 Kč 76 ks 

SW MS Office 2019 1 494 Kč 2 490 Kč 85 ks 
 

Tab. č. 4.8.5.2 – Počet prodaných kusů k pokrytí nákladů 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.9 Analýza rizik a konkurence 

Jako každá nově vznikající společnost má i naše společnost Váš servis, s. r. o. 

určitou škálu možných rizik, které mohou ovlivnit nebo ohrozit existenci a fungování 

společnosti. Jedním z velkých rizik pro naši společnost by byl vznik podobné 

konkurenční společnosti, která bude podnikat ve stejném předmětu podnikání. Tato 

konkurenční společnost by tvořila velkou překážku v případě, že by disponovala s větším 

kapitálem, než má naše společnost. Tímto kapitálem by mohla získat větší převahu 

v případě nabízeného sortimentu, ale také v případě lepší a výraznější marketingové 

strategii.  

Cílem společnosti je eliminovat a předcházet možným rizikům. To můžeme 

zajistit tak, že budeme průběžně analyzovat své okolí a prostředí podnikání. Také 

můžeme využít různé analytické metody, které nám pomůžou najít vhodné řešení. Jednou 

z metod, jak předejít možným rizikům, je použití SWOT analýzy.  

Kontrola vznikajících podnikatelských subjektů v okolí naší společnosti je 

důležitá, a to v případě možného vzniku konkurence, tak i v případě tvorby potenciálního 

byznysu. 

V Bruntále a okolí se aktuálně nachází jeden podnikatelský subjekt, který prodává 

zastavárenské zboží, nicméně jedná se o prodej širokého sortimentu zastavárenského 

zboží, jako jsou různé dekorace, šperky apod. Vzhledem k tomu, že naše společnost se 

specializuje na prodej použité výpočetní techniky, nebereme tuto zastavárnu jako možnou 

konkurenci. V poskytování servisu a služeb se přímo v Bruntále nachází tři podnikatelské 

subjekty, které mohou být přímou konkurencí naší společnosti v oblasti poskytovaných 

služeb. 

 

4.9.1 SWOT analýza  

Důležitou analýzou pro naše podnikání je SWOT analýza, která nám zobrazuje 

silné a slabé stránky naší společnosti a možné příležitosti a hrozby. V tabulce č. 4.9.1 je 

zobrazena analýza společnosti Váš servis, s. r. o.  
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SWOT analýza společnosti Váš servis, s. r. o. 

Vnitřní 

prostředí 

Silné stránky: 

• nízké počáteční náklady, 

• široké portfolio produktů, 

• velké portfolio služeb, 

• praxe a zkušenosti jednatelů, 

• lokalita. 

Slabé stránky: 

• začínající společnost, 

• malé povědomí zákazníků. 

 

Vnější 

prostředí 

Příležitosti: 

• mnoho dodavatelů, 

• zvyšující se počet uživatelů 

využívající výpočetní techniku, 

• zvyšující se poptávka po 

servisních službách. 

Hrozby: 

• možnost vstupu další konkurence, 

• vyšší poruchovost použitého 

zařízení. 

 

Tab. č. 4.9.1 – SWOT analýza 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.10 Časový harmonogram 

Časový harmonogram realizace jednotlivých činností společnosti Váš servis, s. r. o. 

nám pomáhá v naplnění cílů v určitém časovém období. Tento přehled je důležitým 

ukazatelem, který slouží k vyhodnocení dosažených cílů společnosti. Díky tomuto 

časovému harmonogramu můžeme také průběžně kontrolovat, zda se společnosti daří 

postupovat správným směrem. 

V tabulce č. 4.10 nalezneme časový harmonogram společnosti Váš servis, s. r. o., 

kde zeleně je vybarven časový úsek prováděné činnosti 
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Činnost Měsíce v roce 2022 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Založení společnosti             

Financování             

Nákup vybavení k činnosti             

Nákup nábytku             

Nákup použité výpočetní 

techniky určené k prodeji 

            

Nákup HW              

Nákup SW             

Marketingová kampaň             

Provádění servisní činnosti             

Provádění prodejní činnosti             

Nábor zaměstnanců             

 

Tab. č. 4.10 – Časový harmonogram 

Zdroj: vlastní zpracování 
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5 Závěr 

Cílem této bakalářské práce byla realizace založení fiktivní společnosti s ručením 

omezeným. První část byla zaměřena na teoretická východiska práce, kde byly podrobně 

popsány podmínky pro podnikání v České republice. V této části byly vysvětleny 

základní pojmy, formy podnikání v ČR s rozdělením na podnikání fyzických osob a 

právnických osob. Také došlo k objasnění obecných informací o společnosti s ručením 

omezeným a jejich aktuální platnou právní úpravou. Práce zahrnovala také teoretické 

objasnění postupu při zakládání společnosti s. r. o. Vzhledem k tomu, že nedílnou 

součástí pro zahájení podnikání je tvorba a sestavení podnikatelského plánu, byly zde 

popsány patřičné kroky k jeho úspěšné tvorbě. 

Druhá část práce, část praktická, zahrnovala samotnou realizaci založení fiktivní 

společnosti s ručením omezeným. V této části byly zobrazeny praktické postupy, které je 

povinné dodržet při zakládání společnosti s. r. o. Vše bylo ukázáno na zakládané 

společnosti Váš servis, s. r. o. Veškerý proces zakládání a vzniku obsahoval určité fáze 

realizace, které jsme dodržely. Prvotním krokem došlo k sepsání společenské smlouvy u 

notáře, následně se realizovalo ohlášení živnosti příslušnému živnostenskému úřadu, 

zápisu do obchodního rejstříku na krajském soudě v Ostravě, splnění povinnosti vůči 

finančnímu úřadu a dalších povinných náležitostí. 

Součástí praktické části této práce byla také samotná tvorba a sestavení 

podnikatelského plánu pro zakládanou společnost, který je podmínkou pro zahájení 

podnikání. Celou tuto praktickou fázi tvořil samotný podnikatelský plán společnosti  

Váš servis, s. r. o. 

Při zpracovávání této bakalářské práce jsem došel k názoru, že proces založení a 

vzniku společnosti s ručením omezeným je velmi časově náročný. Vše je nutné realizovat 

v postupných fázích a tyto kroky dodržet. Na druhou stranu musím zhodnotit, že činnost 

si lze hodně usnadnit, když využijeme interaktivní elektronické formuláře k vyřízení 

určité záležitosti. 

Dostupnost dokumentů a jednotlivých interaktivních formulářů hodnotím 

výborně. Vše je krásně a přehledně umístěno na internetových stránkách jednotlivých 

vládních institucí. Jak již bylo uvedeno výše, tak můžu pozitivně zhodnotit práci 

s interaktivním formulářem, kterým ušetříme spoustu času při vyplňování, ale také 

oceníme příslušející možnost nápovědy v určitém oddíle a záložce. V případě chybně 
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vyplněného formuláře dojde k našemu upozornění, následně můžeme chybu bez 

jakéhokoli problému opravit.  

Díky zpracovávání této bakalářské práce jsem si objasnil mnoho nových 

informací, které využiji při zakládání vlastní společnosti s ručením omezeným. Na 

fiktivním příkladu zakládané společnosti Váš servis, s. r. o. jsem se také naučil postupovat 

v určitých fázích, které jsou důležitou částí k úspěšnému vzniku nově zakládané 

společnosti. 
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Přílohy 

 

Příloha č. 1 – Problematika ustanovení zákona o obchodních korporacích a občanského 

zákoníku 
    

Problematika  Právní úprava 

ZOK/OZ 

Poznámky 

Založení a vznik společnosti § 122-126 OZ 

§ 8-10 ZOK 

§ 146-148 ZOK 

Společnost je zakládána právním 

jednání ve formě notářského 

zápisu a vzniká zápisem do 

obchodního rejstříku. 

Jednání společnosti před 

zápisem do obchodního 

rejstříku 

§ 127 OZ Jednání za společnost je možné 

ještě před jejím vznikem. 

Neplatnost společnosti § 128-131 OZ 

§ 92 ZOK 

Zásadní vady při zakládání mohou 

způsobit její neplatnost.  

Po prohlášení za neplnou vstupuje 

do likvidace.  

Základní kapitál § 15-30 ZOK 

§ 142-145 ZOK 

Společnost vytváří povinně 

základní kapitál.  

Podíl § 31-43 ZOK 

§ 133 ZOK 

§ 135-138 ZOK 

Účast společníka ve společnosti je 

označeno jako podíl. 

Firma § 132-135 OZ 

§ 423-428 OZ 

§ 132 odst. 2 

ZOK 

Firma je jméno, kterým je 

společnost zapsána v obchodním 

rejstříku. V případě společnosti 

s ručením omezeným je součástí 

dodatek o právní formě 

společnosti ,,s. r. o.“ či  

,,spol. s. r. o.“  

Sídlo § 136-137 OZ 

§ 429 OZ 

Sídlo je místo, kde veřejnost může 

společnost kontaktovat. 

Jednatel § 151-165 OZ 

§ 5 ZOK 

§ 44 odst. 3, 5 

ZOK 

§ 46-47 ZOK 

§ 51-69 ZOK 

§ 194-199 ZOK 

Statutárním orgánem společnosti 

jsou jednatelé. Jednatel může být 

pouze jeden či jich může být více. 

Jednatel aktivně zastupuje 

společnost. 

Valná hromada § 44 odst. 1 

ZOK 

§ 45 ZOK 

§ 48 ZOK 

§ 167-193 ZOK 

§ 245, 258-261 

OZ 

Valná hromada je nejvyšším 

orgánem společnosti, která 

rozhoduje o klíčových 

záležitostech společnosti. Valnou 

hromadu tvoří všichni společníci. 

Dozorčí rada § 201 ZOK Úkolem dozorčí rady je provádění 

kontroly činnosti jednatelů. 
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Zřízení dozorčí rady je 

dobrovolné. 

Postavení společníka  § 212 OZ 

§ 150-166 ZOK 

Mezi povinnosti společníka patří 

povinnosti vymezené 

společenskou smlouvou, vkladová 

povinnost a loajalita. Klíčovým 

právem společníka je podíl na 

zisku a právo na účast ve valné 

hromadě. 

 

Změny výše základního 

kapitálu  

§ 216-240 ZOK Základní kapitál společnosti je 

možné snížit či zvýšit přesně 

stanoveným způsobem. 

 

Zrušení a likvidace 

společnosti 

§ 168-173 OZ 

§ 187-209 OZ 

§ 93-94 ZOK 

§ 241-242 ZOK 

Nejdříve dojde ke zrušení 

společnosti a po výmazu 

z obchodního rejstříku společnost 

zaniká. 

 

Jednočlenná společnost § 11-14 ZOK Společnost může být založena i 

jediným společníkem. 

Koncernové právo § 71-91 ZOK Koncernové právo se zaměřuje  

na důsledky jednorázového i 

trvalého ovlivňování společnosti 

k jejímu neprospěchu. 
 

Zdroj: zpracováno podle (Josková, Pravdová a Dvořáková, 2021) 
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Příloha č. 2 – Společenská smlouva 

 

Společenská smlouva 

          o založení společnosti s ručením omezeným 

1. Úvodní ustanovení 

Tato společenská smlouva upravuje právní poměry společnosti, zejména 

základní organizaci, práva a povinnosti společníků, stanovení jejich pravomoci, 

pravidla hospodaření, a vymezení orgánů společnosti. 

2. Obchodní firma 

Obchodní firma společnosti: Váš servis, s. r. o. 

3. Sídlo společnosti 

Sídlo společnosti se nachází v Bruntále. 

4. Předmět podnikání 

• Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 

zákona. 

• Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení. 

5. Společníci  

Společnost má tyto společníky: 

• Jakub Kabát, narozen dne 1. 1. 1992, bytem Jesenická 735/57, Bruntál, 79201. 

• Dominika Kabátová, narozena dne 1. 1. 1995, bytem Jesenická 735/57, 

Bruntál, 79201. 

6. Základní kapitál 

Výše základního kapitálu je 200 000 Kč. 

Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým není 

spojena žádná zvláštní právní úprava a další povinnosti. Společník ve společnosti 

může vlastnit více podílů. 

Základní kapitál je tvořen těmito peněžitými vklady: 

• Společník Jakub Kabát vloží peněžitý vklad ve výši 100 000 Kč, který 

představuje základní podíl č. 1 ve výši 50 %. 

• Společník Dominika Kabátová vloží peněžitý vklad ve výši 100 000 Kč, který 

představuje základní podíl č. 2 ve výši 50 %. 
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7. Orgány společnosti 

Orgány společnosti jsou: 

• jednatelé společnosti, 

• valná hromada. 

8. Jednatel 

Jednatel je statutárním orgánem společnosti. Společnost má dva jednatele. 

Jednatel vykonává svoji funkci s péčí řádného hospodáře. V rámci své činnosti 

jednatel zejména vykonává obchodní vedení společnosti, svolává valnou 

hromadu, informuje společníky o záležitostech týkající se společnosti, zajišťuje 

vedení předepsané evidence a účetnictví společnosti. Dále vede seznam 

společníků a vykonává práva a povinnosti zaměstnavatelem obecně stanovené 

právní předpisy.  

Způsob jednání jednatelů se určuje takto, každý jednatel je oprávněn jednat za 

společnost s třetími osobami samostatně. 

9. Valná hromada 

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. 

Do působnosti valné hromady patří následující: 

• volba a odvolání jednatelů společnosti, 

• rozhodování o změně společenské smlouvy, 

• rozhodování o rozdělení zisku a úhrady vzniklých ztrát, 

• rozhodování o změnách výše základního kapitálu, 

• udělení a odvolání prokury,  

• rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, 

• schválení řádné, mimořádné a konsolidované účetní uzávěrky, 

• další otázky, které do působnosti valné hromady stanovuje zákon nebo tato 

společenská smlouva. 

Valná hromada se musí konat nejméně jednou za účetní rok. Valná hromada, která 

schvaluje řádnou účetní závěrku, se musí konat nejpozději do 6 měsíců od 

posledního dne předcházejícího účetního období. 

Společníci mohou přijímat rozhodnutí i mimo valnou hromadu 

Pokud má společnost jediného společníka, nekoná se valná hromada a působnost 

valné hromady vykonává tento jediný společník. 
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10. Konkurenční jednání jednatelů 

Na základě zákona o obchodní korporacích (ZOK č. 90/2012 Sb., § 199) jednatel 

společnosti nesmí: 

• podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání společnosti, a to ani ve prospěch 

jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného, 

• být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem 

činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná 

o koncern, 

• účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s 

neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo 

obdobným předmětem činnosti nebo podnikání. 

11. Hospodaření společnosti  

Společnost odpovídá za své závazky celým svým majetkem. 

Rozdělení zisku schvaluje valná hromada společnosti. Zisk se rozdělí mezi 

společníky v poměru podle jejich podílů. Podíl na zisku je splatný do jednoho 

měsíce od rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku. 

Společnost je vlastníkem všech peněžitých i nepeněžitých prostředků 

převedených na ni společníky a majetku nabytého v průběhu její podnikatelské 

činnosti. 

12. Práva a povinnosti společníků 

Společníci mají právo požadovat od jednatele společnosti informace o 

záležitostech týkající se společnosti. Dále mohou nahlížet do dokladů společnosti 

a kontrolovat tam uvedené údaje. 

Pokud není stanoveno jinak, je podíl společníku ve společnosti převoditelný na 

třetí osobu nebo jiného společníka se souhlasem valné hromady. 

Společníci vykonávají svá práva týkající se řízení společnosti a kontroly její 

činnosti. 

 

13. Přechodná ustanovení 

Správcem vkladu společníků na základní kapitál společnosti se určuje Jakub 

Kabát, narozen dne 1. 1. 1992, bytem Jesenická 735/57, Bruntál, 79201. 

Prvními jednateli společnosti se určují: 



4 

• Jakub Kabát, narozen dne 1. 1. 1992, bytem Jesenická 735/57, Bruntál, 79201. 

• Dominika Kabátová, narozena dne 1. 1. 1995, bytem Jesenická 735/57, 

Bruntál, 79201. 

Vklady společníků budou uhrazeny následovně: 

• Společník Jakub Kabát uhradí 100 % svého vkladu, tj. částka 100 000 Kč 

nejpozději ve lhůtě k podání návrhu na zápis společnosti do veřejného 

rejstříku složením na zvláštní účet společnosti ověřený správcem vkladu. 

• Společník Dominika Kabátová uhradí 100 % svého vkladu, tj. částka  

100 000 Kč nejpozději ve lhůtě k podání návrhu na zápis společnosti do 

veřejného rejstříku složením na zvláštní účet společnosti ověřený správcem 

vkladu. 

 

V Bruntále dne 3. 1. 2022                                 V Bruntále dne 3. 1. 2022 

 

_________________                                         ________________ 

       Jakub Kabát                                                Dominika Kabátová 

 Notářsky ověřený podpis           Notářsky ověřený podpis 

 

 
vlastní zpracování podle vzoru PravnikOnline.cz (2022)
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Příloha č. 3 – Čestné prohlášení jednatele Jakuba Kabáta 

 



1 

Příloha č. 4 - Čestné prohlášení jednatele Dominiky Kabátové 
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Příloha č. 5 - Prohlášení správce vkladu 
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Příloha č. 6 - Jednotný registrační formulář CRM 
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Příloha č. 7 – Seznam oborů činností náležejících do živnosti volné ,,Výroba, obchod a 

služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ 
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Příloha č. 8 – Příloha – předmět podnikání 
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Příloha č. 9 – Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla společnosti 
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Příloha č. 10 – Prohlášení odpovědného zástupce 
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Příloha č. 11 – Návrh na zápis zapsaných údajů do obchodního rejstříku 
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Příloha č. 12 - Přihláška k registraci pro právnické osoby na FÚ 
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+ přiložen sken první stránky smlouvy o zřízení bankovního účtu, aby bylo zřejmé, 

že majitelem účtu je společnost Váš servis, s. r. o. 


