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1 Úvod 

 

Důvodem, proč jsem si toto téma bakalářské práce vybrala je, že jsem 

vystudovala střední školu zaměřenou na cestovní ruch, tudíž mi toto téma není cizí. 

Bohužel pandemie, která se tady objevila před 2 lety otřásla nejvíce cestovním ruchem, 

a tak toto pole působnosti není aktuálně příliš stabilní.  

Během posledních pár měsíců nám ale svitla naděje na normální život, takže by 

právě nyní start tohoto podnikatelského nápadu mohl být do budoucna výhrou. Lidé 

budou chtít dohnat ztracené roky dovolených anebo také lidé, kteří z jakýchkoliv 

důvodů nebudou moct na dovolenou do zahraničí zůstanou v České republice a budou 

hledat vhodné lokality zde.  

Bohužel nám byla po chvíli tato naděje opět sebrána a situace je ještě mnohem 

nejistější než předtím. Pohybujeme se na tenkém ledě. Ale jak se říká risk je zisk a 

možná, když člověk v dobách nejistoty udělá odvážný krok bude posléze odměněn.  

Hlavním cílem této práce je založení fiktivní společnosti, v tomto případě půjde 

o společnost s ručením omezeným provozují ubytovací a hostinské služby, a dále 

vytvoření podnikatelského plánu. 

Práce je rozdělena do dvou částí. První část je věnována teoretickým 

informacím, které budou posléze využity v druhé části práce, a to v praktické části.  

V části, která je věnována teoretickým informacím jsou popsány základní pojmy 

spojené s podnikáním, a také jsou charakterizovány právní formy podnikání v České 

republice. Dále zde nalezneme podrobný popis společnosti s ručením omezeným a 

podnikatelský plán včetně struktury a různých forem.  

V druhé části, budou teoretické poznatky převedeny do praxe a budou využity 

k tvorbě podnikatelského plánu fiktivní společnosti a k podrobnému popsání založení 

společnosti a všech kroků které jsou k tomuto procesu potřeba.  
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2 Teoretická východiska  

2.1 Použité metody 

Při tvorbě této bakalářské práce byla použita řada metod. Na začátku byla 

shromážděna vhodná data vztahující se k této problematice. Tato data byla analyzována 

pomocí metody obsahové analýzy a poté byla provedena syntéza analyzovaných dat. Na 

základě syntézy byly aplikovány znalosti prostřednictvím případové studie. 

 V případové studii byla použita metoda SWOT analýzy za účelem celkového 

zhodnocení zakládané společnosti v daném oboru. Pomocí obsahové analýzy byly 

analyzovány sledované nabídky, webové stránky a finanční výkazy existujících firem, 

působících ve stejném oboru, za účelem sestavit co nejrealističtější podnikatelský plán.  

2.2 Základní pojmy 

V této podkapitole jsou vysvětleny základní pojmy důležité k podnikání. 

Podnikatel 

Dle §420 zákona č. 89/2012 Sb.; občanského zákoníku je podnikatel, „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“ (89/2012 Sb. Občanský zákoník). 

Podnikání 

Definice tohoto pojmu není přímo definovaná v Občanském zákoníku, ale lze si 

odvodit, že je to činnost vykonávána podnikatelem.  

Podnik 

Dle §5 zákona č.513/1991 Sb.; obchodního zákoníku, který již neplatí, je podnik 

právně definován jako „soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek 

podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří 

podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto 

účelu sloužit“ (513/1991 Sb. Obchodní zákoník). 
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Ke všeobecným znakům podniku patří: 

• kombinace výrobních faktorů – kombinace faktorů ve vztahu k 

požadovaným výstupům podniku; 

• princip hospodárnosti – snaha o maximalizaci výstupů, minimalizaci 

vstupů a optimalizaci vztahů mezi vstupy a výstupy; 

• princip finanční rovnováhy – schopnost splácet své závazky. 

Mezi specifické znaky podniku řadíme: 

• princip soukromého vlastnictví – převažující vlastnická forma, 

vlastníkem podniku je vyhrazeno právo účastnit se na řízení podniku; 

• princip autonomie – svoboda a nezávislost podnikatelské činnosti, je 

řízena tržními vztahy bez zásahů státu; 

• princip ziskovosti – nutnost zisku jako výsledku podnikatelské činnosti a 

tendence k maximalizaci zisku vzhledem k vloženému kapitálu (Srpová a 

kol., 2010). 

Obchodní korporace 

Dle § 210 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku je korporace právnická 

osoba, která je tvořena společenstvím osob. Dále dle §1 zákona č. 90/2012 Sb., o 

obchodních společnostech a družstvech je obchodní korporace obchodní společnost 

družstvo (Josková a kol., 2018). 
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2.3 Právní formy podnikání 

Právní základ podnikání České republiky tvoří zákon č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon a zákon č. 90/2012 Sb., o 

obchodních korporacích. Dle českého právního řádu mají podnikatelé podle oboru 

velmi mnoho povinností. Najdeme je v desítkách norem, vyhláškách a ustanoveních. 

Pro začínající podnikatele je tak velmi těžké se v nich orientovat.  

Právní formy podnikání se dají rozdělit dle různých hledisek. Na obr. 2.3 máme 

znázorněny dvě možné varianty. Dělení podle počtu společníků a podle formy ručení. U 

osobní formy ručí podnikatelé celým svým majetkem, zatímco u kapitálové formy ručí 

podnikatelé do výše nesplaceného kapitálu. Osobní podnikání je podnikání fyzických 

osob a u všech ostatních forem jde o podnikání právnických osob (Šafrová Drášilová, 

2019). 

Obrázek 2.3.1 Právní formy pronikání, zdroj: Šafrová: Základy úspěšného podnikání 

2.3.1 Podnikání fyzických osob 

První možnou formou podnikání je podnikání jako fyzická osoba. Fyzické osoby 

podnikají na základě živnostenského oprávnění. Dle §2 zákona č. 455/1991 Sb., 

živnostenského zákona má živnost tuto definici: „Živnost je soustavná činnost 

provozována samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení 

zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.“ (455/1991 Sb., Živnostenský zákon) 
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 Ke správnému pochopení této definice si rozvedeme dílčí pojmy: 

• soustavnost –činnost je vykonávána opakovaně a pravidelně; 

• samostatnost – fyzická osoba jedná sama za sebe; právnická osoba jedná skrze 

statutární orgán; 

• vlastní jméno – fyzická osoba řeší právní záležitosti pod svým jménem a příjmením, 

právnická osoba je řeší pod svým názvem; 

• vlastní odpovědnost – fyzická i právnická osoba nese plnou odpovědnost za možné 

dopady své činnosti; 

• dosažení zisku – činnost je vykonávána za úmyslem docílit zisku (Srpová a kol., 

2010). 

Živnosti dělíme na ohlašovací a koncesované a k provozování živnosti musíme 

splňovat všeobecné podmínky a u některých i zvláštní podmínky (Šafrová Drášilová, 

2019). 

Mezi všeobecné podmínky stanovené zákonem patří dosažení minimálního věku 

18 let, způsobilost k právním úkonům prokazujeme občanským průkazem a 

bezúhonnost prokazujeme výpisem z rejstříku trestů. Týká se všech živností.  

Mezi zvláštní podmínky patří odborná a jiná způsobilost, kterou prokazujeme 

dokladem o řádném ukončení příslušného vzdělání, případně dokladem o vykonání 

patřičně dlouhé praxe v oboru, ve kterém chceme podnikat. Týká se živností 

řemeslných, vázaných a koncesovaných (Srpová a kol., 2010). 

Ohlašovací živnosti dělíme na: 

• řemeslné – podmínkou je vyučení, vyučení s maturitou nebo jiné 

vzdělání související s živností; 

• vázané – prokazuje se vzdělání a doba praxe, osvědčení o rekvalifikaci 

nebo složení zkoušky; 

• volné – netřeba žádná odborná způsobilost. 

U koncesovaných živností musí stát udělit povolení k podnikání. Spadají zde 

především obory, u kterých existuje velké riziko poškození zdraví, nebo jinak citlivý 

obor. Mezi koncesované živnosti patří například výroba lihu a alkoholických nápojů, 

cestovní kancelář, pohřební služba či činnost související se zbraněmi a střelivem.  
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Fyzické osoby mohou podnikat i bez živnostenského listu. Sem patří zemědělská 

výroba, lesní a vodní hospodářství, činnosti autorů, nezávislá povolání (herci, 

hudebníci, spisovatelé) a také činnosti a podnikání podle zvláštních předpisů (daňový 

poradci, advokáti, soudní exekutoři atd.).  

Výhodou je rychlé a levné založení živnosti, možnost volného nakládání se 

ziskem, není třeba nic zveřejňovat tudíž bezproblémové utajení obchodního tajemství, 

jednodušší účetnictví a také danění zisku pouze daní z příjmu fyzických osob.  

Velkou nevýhodou, ale je neomezené ručení za své závazky. Podnikání je také 

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

poměrně často problém získat investora nebo úvěr od banky (Šafrová Drášilová, 2019). 

2.3.2 Podnikání právnických osob 

Druhou možnou formou podnikání je jako právnická osoba. Dle zákona č. 

90/2012 Sb., o obchodních korporacích jsou obchodními korporacemi obchodní 

společnosti a družstva.  

Obchodními společnostmi jsou: 

• veřejná obchodní společnost; 

• komanditní společnost; 

• společnost s ručením omezeným; 

• akciová společnost; 

• evropská společnost; 

• evropské hospodářské zájmové sdružení. 

Mezi družstva patří: 

• družstvo; 

• evropská družstevní společnost (Srpová a kol., 2020). 
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 Veřejná obchodní společnost (v.o.s.) 

Ve v.o.s. podnikají dvě nebo více fyzických nebo právnických osob. Pro 

založení není potřeba žádný kapitál. Vzniká na základě společenské smlouvy, která 

stanovuje podíly a vzájemné právní vztahy společníků. Všichni společníci ručí za 

závazky vzniklé v rámci podnikání celým svým majetkem bez ohledu na velikost 

podílu. Zisk si dělí podle smlouvy nebo rovným dílem a zdaní jej daní z příjmu. 

Statutárním orgánem je minimálně jeden společník.  

Výhodou v.o.s. je lepší možnost splnit zvláštní podmínky pro živnost, díky 

většímu počtu společníků, kteří mohou splňovat více kvalifikačních požadavků. Hlavní 

nevýhodou je společné ručení, které je velmi riskantní, pokud jsou majetkové poměry 

jednotlivých společníků výrazně odlišné.  

 

Komanditní společnost (k.s.) 

Komanditní společnost je na pomezí obchodní a kapitálové společnosti. 

Minimální vklad je 5 000 Kč. Musí ji založit nejméně dvě fyzické osoby nebo právnické 

osoby, které nejsou v rovném postavení. Komanditisté ručí za závazky společnosti do 

výše svého nesplaceného vkladu, zatímco komplementáři ručí celým svým majetkem a 

žádný kapitál nevkládají. Komplementáři, jsou statutárním orgánem společnosti. 

Statutárním orgánem může být i komanditista, pokud je tak uvedeno ve smlouvě.  

Zisk se dělí dle společenské smlouvy nebo napůl mezi společnost samotnou a 

komplementáře. Komplementáři zisk zdaní pouze daní z příjmu jako odměnu za vyšší 

riziko. Část zisku, která připadne společnosti se nejprve zdaní daní z příjmů 

právnických osob, poté je rozdělena mezi komanditisty dle jejich podílů a ti ji musí ještě 

zdanit daní z příjmů.  

Výhodou je možnost kombinace omezeného a plného ručení. U menších 

podniků může být cestou, jak překlenout chybějící kapitál, který do podniku vloží 

investor v pozici komanditisty, zatímco komplementář společnost fakticky řídí a nese 

veškeré riziko.  
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Akciová společnost (a.s.) 

Zakládání akciové společnosti není běžné z důvodu minimálního základního 

kapitálu 2 000 000 Kč nebo 80 000 eur. Základní kapitál se rozdělí na jednotlivé akcie a 

vlastníci těchto akcií se mohou podílet na zisku a.s. a i částečně na jejím řízení. To také 

záleží na formě akcie, kterou vlastní. Nejvyšším orgánem je valná hromada, která se 

skládá z akcionářů, která dále volí představenstvo. Představenstvo je statutárním 

orgánem a.s., řídí společnost a rozhoduje o operativních záležitostech. Dozorčí rada, 

kterou volí valná hromada (ve společnosti nad 500 zaměstnanců volí třetinu dozorčí 

rady zaměstnanci), dohlíží na činnost představenstva. Další možný systémem řízení a.s. 

je také založen na valné hromadě, ale místo představenstva je správní rada v čele se 

statutárním ředitelem.  

Družstvo 

Slouží ke sdružení lidí se společnými zájmy, kteří se chtějí navzájem 

podporovat. Není tedy výhradně obchodní společností, protože může sloužit i k jiným 

účelům. Při přijetí nového společníka nemusí měnit společenskou smlouvu. Družstvo je 

otevřená organizace, která musím mít nejméně tři členy. Člen musí splnit vkladovou 

povinnost při vstupu do družstva. Základní kapitál není stanoven. V názvu obchodní 

firmy musí být označení „družstvo“. Družstvo za své závazky ručí celým svým 

majetkem. Nejvyšší orgán je členská schůze, která poté volí představenstvo, které je 

odpovědné za řízení a rozhodování o činnostech družstva. Na představenstvo dohlíží 

kontrolní komise. Malá družstva může řídit předseda bez dohledu kontrolní komise. 

Zisk je rozdělen rovným dílem a zisk družstva je daněn 19 % a rozdělený zisk poté 15 

%.  

Dle zákonu o obchodních korporacích máme čtyři základní typy družstva: 

• bytová; 

• sociální; 

• spořitelní; 

• úvěrní; 

• výrobní (Šafrová Drášilová,2019). 
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Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) 

Společnost s ručením omezeným je vybraná právní forma fiktivně zakládané 

společnosti, proto bude podrobněji popsána v další kapitole.  

Srovnání jednotlivých právních forem 

Obrázek 2.3.2 Srovnání jednotlivých právních forem, zdroj: vlastní zpracování 
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3 Společnost s ručením omezeným  

Údaje o počtu a typech firem zakládaných ve Francii, Německu, Spojeném 

království a USA ukazují, že s.r.o. se stala nejčastější volbou formy pro malé a střední 

podniky. S.r.o. byla poprvé zavedena v roce 1892 v Německu, 1907 ve Velké Británii a 

1925 ve Francii. USA zaostávala kvůli společnému právu, díky kterému soudy zamítly 

přijetí formuláře (Guinnate, 2007). 

Společnosti s ručením omezeným jsou řazeny mezi kapitálové společnosti, což 

znamená, že v popředí zájmu je vklad společníka. V některých aspektech se však 

přibližuje společnostem osobním. Je dlouhodobě nejvyužívanější formou obchodní 

společnosti v České republice. Dle údajů Českého statistického úřadu k 10.8.2016 

existovalo skoro 418 000 s.r.o. Pro srovnání a.s. bylo ke stejnému datu 25 882, v.o.s. 

6 561 a k.s. 729. A kde dni 20.11.2020 bylo již 490 452 s.r.o., což je o 72 452 více než 

před 4 lety. A pro porovnání bylo 26 683 a.s., 5 935 v.o.s. a 672 k.s.  

3.1 Charakteristické znaky s.r.o. 

Nyní se podíváme na tři charakteristické znaky s.r.o. a to omezené ručení 

společníků, základní kapitál a flexibilitu a jednoduchost úpravy. 

Omezené ručení společníků 

Společníci ručí do výše nesplněné vkladové povinnosti dle stavu zapsaného 

v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzváni k plnění. V momentě, kdy 

všichni společníci splní svou vkladovou povinnost, zapisuje se tato skutečnost do 

obchodního rejstříku. Zapsáním splacení vkladové povinnosti do obchodního rejstříku, 

se zbavují ručení za dluhy společnosti. V případě, kdy se věřitel nemůže domoci 

splacení dluhu společnosti a některý ze společníků nesplnil vkladní povinnost na 100 % 

či tato skutečnost ještě není zapsána v obchodním rejstříku, může věřitel žádat o 

splacení dluhu kteréhokoli společníka, i kdyby svůj vklad splatil. Pro uplatnění 

takového plnění musí věřitel nejdříve vyzvat společnost k plnění písemně a to 

neúspěšně. Rozsah plnění je omezen do výše nesplaceného vkladu zapsaného 

v obchodním rejstříku v okamžiku dojití výzvy k plnění společníkovi.  
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Základní kapitál  

Základní kapitál je souhrn všech peněžitých i nepeněžitých vkladů. Zákon o 

obchodních korporacích nestanovuje minimální výši základního kapitálu, pouze 

minimální vklad každého společníka, a to jednu korunu, tím pádem je minimální výše 

základního kapitálu rovna násobku počtu společníků a jedné koruny. Maximální výše 

základního kapitálu není určena.  

Společnost, která by měla velmi nízký základní kapitál by byla od začátku pod 

kapitalizovaná. Bude se tedy pravděpodobně ode dne svého vzniku nacházet v úpadku 

nebo ji bude hrozit úpadek. To by mohlo mít zásadní dopad na odpovědnost jednatelů 

společnosti.   

 Flexibilita a jednoduchost úpravy 

Zákon ponechává společníkům velkou svobodu při formování uspořádání 

společnosti. Příkladem je ustanovení o společenské smlouvě, které je úpravou ve 

srovnání s úpravou akciové společnosti jednoduší a méně přísná. Avšak flexibilita a 

jednoduchost přináší i značné nebezpečí. Společníci, kteří se zaměří jen na zákonnou 

úpravu a nevěnují také svou pozornost úpravě práv a povinností společníků ve 

společenské smlouvě, se mohou dostat do potíží.   

Novou právní úpravou je například ustanovení o převodu podílu. Dle 

obchodního zákoníku měl společník s.r.o. právo převést svůj podíl na jiného společníka 

pouze na základě souhlasu valné hromady (pokud není jinak ve společenské smlouvě), 

avšak podle zákonu o obchodních korporacích může společník převést svůj podíl na 

jiného společníka bez souhlasu valné hromady (pokud není jinak ve společenské 

smlouvě).  

3.2 Orgány s.r.o. 

Společnost s ručením omezeným vytváří dva orgány – nejvyšší a statutární 

orgán. Výjimkou by byl subjekt veřejného zájmu ve smyslu zákona o auditorech, zde by 

byl vytvořen ještě výbor pro audit. Zákon připouští, aby si společnosti vytvořily ještě 

kontrolní orgán, a to dozorčí radu. Zřízení jiných orgánů může předpovídat společenská 

smlouva. 
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Valná hromada 

Je nejvýznamnější orgán společnosti. Je složena ze společníků, nic ale 

nevylučuje možnost, aby se jí účastnily další osoby. Každý ze společníků má právo 

zúčastnit se valné hromady, i kdyby v daném případě nemohl hlasovat. Valná hromada 

rozhoduje v nejdůležitějších otázkách společnosti.  

 Valná hromada musí být sjednána alespoň jednou za účetní období. Účetním 

obdobím se myslí nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců, a buď se shoduje 

s kalendářním nebo hospodářským rokem. Častější svolávání může být zakotveno ve 

společenské smlouvě. Valná hromada musí být svolána do 6 měsíců od posledního dne 

předcházejícího účetního období k projednání řádné účetní závěrky. Dále je ji potřeba 

svolat, pokud společnosti hrozí úpadek a z jiných závažných důvodů. Jednatel je 

povinen svolat valnou hromadu v případě, že je požádán kvalifikovanými společníky, 

kteří vlastní minimálně 10 % základního kapitálu nebo 10 % na hlasovacích právech. 

Pokud je zřízena dozorčí rada, svolává valnou hromadu, pokud to vyžadují zájmy 

společnosti. Valná hromada se svolává písemnou pozvánkou doručenou na adresu 

společníka. Součástí pozvánky musí být označení společnosti, doba a místo konání, 

pořad jednání včetně návrhů usnesení, podmínky účasti a podpis jednatele. Pozvánku je 

třeba zaslat 15 dnů před konáním valné hromady.  

Působnost valné hromady je velmi široká. Je vyhrazená zákonem č. 90/2012Sb., 

o obchodních korporacích §190 odst. 2 a také společenskou smlouvou. Může také 

rozhodovat i v dalších otázkách, které jinak leží v kompetenci jednatelů či jiného 

orgánu společnosti. Mezi otázky, o kterých je rozhodováno patří například změna 

obsahu společenské smlouvy, volba a odvolání jednatele, připuštění nepeněžitého 

vkladu, volba a odvolání dozorčí rady nebo také schválení rozdělení zisku nebo jiných 

vlastních zdrojů a úhrady ztrát.  

Statutární orgán (jednatel) 

Statutárním orgánem v s.r.o. je jednatel. Úprava statutárního orgánu je obsažena 

v zákoně č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních 

korporacích. Obchodní společnosti mají právní osobnost, což znamená, že mají 

způsobilost mít práva a povinnosti. S.r.o. může mít jednoho nebo i více jednatelů, 

konkrétní počet musí být uveden ve společenské smlouvě (zakladatelské listině). Pokud 

má společnost více jednatelů, mohou dle společenské smlouvy vytvořit kolektivní 
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orgán. Jednatelem může být též právnická osoba, avšak v orgánu musí být právnická 

osoba zastoupena zmocněnou fyzickou osobou nebo svým statutárním orgánem. 

Předpoklady pro výkon funkce jednatele jsou: 

• svéprávnost; 

• bezúhonnost – nespáchal trestný čin v souvislosti s podnikáním nebo 

s předmětem podnikání o který žádá, nebo který ohlašuje;  

• absence překážky provozování činnosti – překážky související 

s úpadkem, vyplývající ze zákazu činnosti, vyplývající ze zrušení 

živnostenského oprávnění; 

• absence diskvalifikace – není v úpadku a pečoval o společnost jako řádný 

hospodář; 

• informační povinnost jednatele. 

Jednatele volí valná hromada. Toto rozhodnutí musí být odhlasováno prostou 

většinou hlasů přítomných. Jednatelem by neměla být osoba, která je členem dozorčí 

rady nebo fyzická osoba v pracovněprávním vztahu, ačkoliv je dovoleno, aby kromě 

funkce jednatele byl v téže společnosti zaměstnán.   

Funkce jednatele zaniká: 

• uplynutím funkčního období; 

• odstoupením z funkce jednatele; 

• odvoláním jednatele valnou hromadou; 

• smrtí jednatele.  

Po zániku funkce volí valná hromada do jednoho měsíce nového jednatele.  

Hlavním úkolem jednatele je zastupování společnosti a obchodní vedení. Dále 

také vedení účetnictví, zajistit vedení seznamu společníků, měnit společenskou smlouvu 

dle změn, poskytovat společníkům a jejich zástupcům informace o společnosti a dále 

také svolávat valnou hromadu a účastnit se jí. Povinností jednatele je vykonávat funkci 

osobně a s péčí řádného hospodáře. Důležitý je také zákaz konkurence a střetu zájmů.  
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Dozorčí rada 

Dle zákona č.90/2012 Sb., o obchodních korporacích není společnost povinna 

zřídit dozorčí radu, povinnost však mohou zakotvit jiné zákony nebo společenská 

smlouva (zakladatelská listina). Hlavním úkolem dozorčí rady je dohlížet na činnosti 

jednatelů. Působnost primárně vymezuje společenská smlouva. Dozorčí rada musí být 

kontrolní orgán a nesmí zasahovat do kompetencí jednatelů. Dozorčí rada dohlíží na 

činnost jednatelů, nahlíží do obchodních a účetních knih, podává zprávu o své činnosti a 

další. Dozorčí rada může mít jednoho i více členů. Pokud má více členů je kolektivním 

orgánem. To znamená, že bude rozhodovat jako sbor a musí zvolit svého předsedu. 

Členem může být osoba, která splňuje obecné předpoklady pro výkon (viz u jednatele). 

Člen dozorčí rady nesmí být jednatelem ani prokuristou. Členy dozorčí rady volí valná 

hromada.  

Výbor pro audit 

Dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, společnosti, které jsou označeny za 

subjekty veřejného zájmu, musí zřídit zvláštní kontrolní orgán, a to výbor pro audit. 

Výbor pro audit sleduje postup sestavování účetní závěrky, hodnotí účinnost vnitřní 

kontroly společnosti a dále také posuzuje nezávislost statutárního auditora a auditorské 

společnosti.  

Další orgány 

Společnost může zřídit i další zákonem výslovně neupravené orgány za 

předpokladu, že působnost těchto orgánů nezasahuje do působnosti povinně 

zřizovaných orgánů.  

3.3 Společenská smlouva 

Základním dokumentem k úpravě vnitřního fungování společnosti je 

společenská smlouva a v případě pouze jednoho společníka zakladatelská listina. Může 

upravit své fungování i v dalších dokumentech, zákon s nimi ale nepočítá, ale ani je 

nezakazuje.  

Společenská smlouva musí mít formu veřejné listiny, tedy notářského zápisu a 

jakékoliv změny je nutné provést ve formě notářského zápisu. Musí obsahovat 

náležitosti stanovené zákony.  
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Povinné náležitosti: 

• firma – jméno, pod kterým je společnost zapsaná do obchodního 

rejstříku, součástí je vždy označení právní formy (společnost s ručením 

omezený, spol. s.r.o. nebo s.r.o.); 

• sídlo – ve společenské smlouvě stačí uvést název obce; 

• předmět podnikání/činnosti; 

• určení společníků – u fyzických osob jméno, datum narození a bydliště a 

u právnických osob název firmy a sídlo; 

• určení druhů podílů; 

• výše vkladu – minimální vklad každého společníka činí 1 Kč, vkladová 

povinnost a lhůta pro splnění; 

• výše základního kapitálu – souhrn všech vkladů; 

• jednatelé – stanovit počet jednatelů, způsob jejich jednání a první 

jednatele; 

• správce vkladů – osoba, která před vznikem společnosti přijímá a 

spravuje splacené nebo vnesené předměty vkladů; 

• údaje o nepeněžitém vkladu – popis, ocenění, částka, kterou se 

započítává na emisní kurs a určení osoby znalce. 

3.4 Založení a vznik s.r.o. 

Společnost s ručením omezeným je založena uzavřením společenské smlouvy. 

Společenská smlouva má určité náležitosti (viz předchozí podkapitola). Před podáním 

návrhu na vznik společnosti, je nutné zcela splatit vklady, ty se většinou skládají na 

nově vzniklý bankovní účet, a také získat oprávnění k podnikání. V návrhu musí být 

společenská smlouva, doklad o splacení vkladu, znalecký posudek, souhlas 

zapisovaných osob, čestné prohlášení jednatelů, oprávnění k podnikání, právní důvod 

užívání prostor, v nichž je sídlo společnosti a doručovací adresa. Při prvozápisu je také 

potřeba výpis ze zahraničního obchodního rejstříku, pokud je zakladatel zahraniční 

právnická osoba a výpis z rejstříku trestů jednatelů nebo čestné prohlášení o 

bezúhonnosti jednatele.  Podpisy na návrhu musí být ověřeny. Návrh na zápis je třeba 

podat do 6 měsíců ode dne jejího založení. Poté s.r.o. vzniká zápisem do obchodního 
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rejstříku, který provede rejstříkový soud nebo notář. Před zápisem do obchodního 

rejstříku nemůže společnost vykonávat některé právní úkony, výjimkou je podepsání 

nájemní smlouvy, uzavření pracovní smlouvy s budoucími zaměstnanci nebo založení 

bankovního účtu ke složení finančních prostředků základního kapitálu (Josková a kol., 

2018). 

3.5 Výhody a nevýhody společnosti s ručením omezeným 

Jednou z největších výhod je omezené ručení, jak už napovídá název této právní 

formy. To znamená, že společníci ručí do výše nesplaceného vkladu. Tím pádem 

nenesou osobní odpovědnost za závazky, které vznikají fungováním společnosti, jelikož 

do obchodního vztahu vstupuje sama společnost s ručením omezeným. Další velkou 

výhodou je výše minimálního vkladu 1 Kč, jelikož další kroky okolo založení vzniku 

vycházejí na několik desítek tisíc korun. A nakonec mezi výhody můžeme zařadit 

flexibilitu při formování společnosti či možnost ustanovení kontrolního orgánu. 

 Hlavní nevýhodou je administrativně náročné založení a chod společnosti. Po 

finanční stránce je toto také vysoce nákladné. Z hlediska ručení v očích obchodních 

partnerů je společnost s ručením omezeným méně důvěryhodná než osobní obchodní 

společnosti. A další velkou nevýhodou je že zisk společnosti je zdaněn daní z příjmů 

právnických osob a vyplacené podíly jsou poté zdaněny srážkovou daní (Verber a 

Srpová, 2012). 
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4 Podnikatelský plán  

Podnikatelský plán je písemný dokument, popisující důležité vnější a vnitřní 

okolnosti související s podnikatelským záměrem. Jedná se o formální shrnutí cílů, 

důvodů, jejich uskutečnitelnost a dosažitelnosti a také shrnutí jednotlivých kroků, 

vedoucích k dosažení těchto cílů (Srpová a kol., 2011). 

V momentě, kdy chceme realizovat svůj podnikatelský nápad, musíme si sepsat 

svůj podnikatelský plán. Podnikatelé rozlišují mezi nápady a příležitostmi a rozvíjí tyto 

příležitosti pomocí formulace podnikatelského plánu. Podrobný podnikatelský plán je 

nástroj, který umožňuje posoudit příležitosti. Teoreticky by to mělo pomoci založení 

životaschopnějšího podnikání (Botha and Robertson, 2014). 

Důvodů pro sestavení podnikatelského plánu je více. Jedním z důvodů může být 

potřeba získání finančních prostředků. Dalším důvodem může být hledání dalšího 

společníka nebo také podklad pro informování obchodních partnerů či zaměstnanců. 

Pomocí podnikatelského plánu zjistí začínající podnikatel, jaká bude celková potřeba 

kapitálu, cizích zdrojů a jaké jsou možnosti jejich zhodnocení. Dále pak může oslovit 

investory, protože bude mít zpracovaný plán a bude mít odpovědi na otázky, které mu 

budou kladeny (Srpová a kol., 2011). 

Podnikatelské plánování je vnímáno jako důležitý krok v podnikatelském 

procesu, který podporuje firmy v rozvoji podnikání. Přestože obchodní plánování 

vyžaduje utrácení zdrojů společnosti pomáhá společnosti získat financování. Obchodní 

plánování je jako investice, to znamená, že je nutné vynaložit zdroje na získání více 

zdrojů. Obchodní plánování bude záviset na vyhodnocení, zda získané finance převýší 

vynaložené prostředky (Cerderia, 2018). 

Hlavní kritéria hodnocení podnikatelského plánu: 

• jasnost a zřetelnost; 

• komplexnost informací o oboru a konkurenci; 

• kvalita a zkušenosti zakladatele a kvalita týmu; 

• propracovanost obchodní a marketingové strategie; 

• finanční atraktivita plánu; 

• možnosti ochrany myšlenky; 
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• promyšlenost prvních kroků; 

• důvěra podnikatele ve svůj plán; 

• míra rizik a plány na jejich omezení; 

• společenský přínos plán. 

Nevýhodou je administrativně náročné založení a chod společnosti. Po finanční 

stránce je toto také vysoce nákladné. Z hlediska ručení v očích obchodních partnerů je 

společnost s ručením omezeným méně důvěryhodná než osobní obchodní společnosti. A 

další velkou nevýhodou je, že zisk společnosti je zdaněn daní z příjmů právnických 

osob a vyplacené podíly jsou poté zdaněny srážkovou daní (Verber a Srpová, 2012). 

4.1 Typy podnikatelských plánů 

Podnikatelský záměr musíme přizpůsobit dle jeho účelu. Existuje několik typů 

podnikatelského plánu, které se hodí k jinému typu prezentace.  

Elevator pitch 

Takzvaná prezentace ve výtahu. Cílem této prezentace je předání základních 

informací o podnikatelském záměru kdykoliv a kdekoliv, během 10 sekund až několika 

minut. Proto tato prezentace musí být stručná, výstižná a snadno zapamatovatelná. 

Elevator pitch má investora pouze zaujmout. Podrobný výklad by si poslechl na další 

schůzce.  

Skládá se z těchto bodů: 

• nastolení problému; 

• navrhnutí řešení; 

• jak podnikatelský nápad zlepší život zákazníkům; 

• proč je tento nápad lepší než konkurenční nápady; 

• jakou podporu od investora podnikatel potřebuje (Greene, 2020). 

Executive summary 

Takzvaný výkonný plán, je krátkou písemnou verzí podnikatelského záměru. 

Rozsah se pohybuje od 1 po 2 strany A4. Executive summary je nejčastěji předkládán 

investorům nebo bankám. Na začátku dokumentu v prvním odstavci se nacházejí 

základní požadavky na kapitál a popis investice. V druhém odstavci se hovoří o 
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produktu v širším měřítku. Je detailně popsán a je také naznačena maloobchodní cena, 

pro lepší představu o konečném produktu. Ve třetím odstavci se nachází popis našeho 

trhu. Jsou zde zmíněni koneční zákazníci a konkurence. Ve čtvrtém odstavci je 

nastíněna finanční stránka podnikatelského modelu, obvykle na tří roky dopředu. Jedná 

se o očekávaný obrat, náklady a zisk či ztráty. V pátém odstavci je popsána fáze 

realizace a vlastní finanční prostředky vynaložené na ní. V šestém a posledním odstavci 

se nachází informace pro investora a to nabídka, kontakt, souhrn důležitých informací a 

potřebný kapitál.  

Zkrácený podnikatelský plán  

Jedná se o komplexnější dokument oproti předchozím. Zkrácený podnikatelský 

plán také obsahuje informace o společnosti, produktu, finanční stránce, trhu a 

konkurenci, ale zabývá se jimi mnohem podrobněji. Jde již skoro o plný podnikatelský 

plán s tím rozdílem, že skrývá silné stránky podnikatelského záměru. Důvodem může 

být nedostatečná důvěra v potencionálního partnera. Pokud tedy není podnikatelský 

záměr unikátní, není třeba psát zkrácený podnikatelský plán.  

Plný podnikatelský plán 

Jak je již nastíněno v předchozím odstavci, plný podnikatelský plán tak jako 

Executive Summary obsahuje informace o společnosti, produktu, finanční stránce, trhu 

a konkurenci, ale zabývá se jimi mnohem detailněji. Obsah plného podnikatelského 

plánu u začínající společnosti se pohybuje mezi pěti až deseti stranami A4. Tento typ 

podnikatelského plánu bude použit v této práci, z toho důvodu bude rozebrán později 

(CzechInvest, 2005). 

4.2 Lean Canvas 

Je diagramem o velikosti A4. Jedná se o adaptaci Business Model Canvas, 

kterou vytvořil Ash Maurya. Je založen na vztahu problému a řešení. Vychází 

z předpokladu, že zvýšíme pravděpodobnost úspěchu, když najdeme u zákazníků 

značný problém, který jsme schopni vyřešit. Maurya nahradil pole klíčových partnerů, 

aktivit, zdrojů a vztahů se zákazníky za nové.  
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Jednotlivá pole: 

• problém – potřeby potenciálních zákazníků; 

• existující alternativy – jak je problém řešen dnes; 

• zákaznické skupiny – popis zákazníků a uživatelů; 

• první vlaštovky – jaká skupina zákaznického segmentu si koupí produkt 

jako první; 

• unikátní nabídka hodnoty – jednoduchý popis odlišnosti oproti 

konkurence; 

• srozumitelný popis – popis produktu/služby; 

• řešení – jak produkt řeší problém; 

• cesty k zákazníkům – marketing a distribuce; 

• cenový model; 

• struktura nákladů; 

• klíčové ukazatele – kvalita produktu, zákaznická spokojenost; 

• neférová výhoda – konkurenční výhoda (Svobodová a Andrea, 2017). 

Obrázek 4.2.1 Lean Canvas, zdroj: https://machacek.consulting/2015/10/13/lean-canvas-v-cestine-a-s-

obrazky/ 
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4.3 Obsah podnikatelského plánu 

Podnikatelský plán nemá pevně daný obsah. To je způsobeno tím, že každý 

investor nebo banka může mít různé požadavky na jeho obsah a strukturu. Jelikož je 

dnešní doba velmi uspěchaná, investoři nemají mnoho času na podrobné prostudování 

podnikatelského plánu, a tak dávají často přednost prezentaci v MS PowerPoint. Avšak 

co se týče bank, ty naopak vyžadují mnohem více podkladů než investoři. Nyní si 

uvedeme jednu z variant struktury podnikatelského plánu.  

Struktura podnikatelského plánu: 

1. titulní list; 

2. obsah; 

3. úvod; 

4. shrnutí; 

5. popis podnikatelské příležitosti; 

6. popis podniku; 

7. popis produktu; 

8. potenciální trhy; 

9. analýza konkurence; 

10. marketingová a obchodní strategie; 

11. realizační projektový plán; 

12. finanční plán, hlavní předpoklady úspěšnosti projektu; 

13. přílohy. 

1. Titulní list  
Na titulním listu by měly být uvedeny základní informace o společnosti a 

autorovi. Měl by se zde objevit obchodní název společnosti, logo společnosti, sídlo, 

jména společníků, právní forma podnikání, kontaktní údaje apod. Je doporučeno uvést 

prohlášení v této formě: „Informace obsažené v tomto dokumentu jsou důvěrné a jsou 

předmětem obchodního tajemství. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být 

reprodukována, kopírována nebo jakýmkoli způsobem rozmnožována nebo ukládána 

v tištěné či elektronické podobě bez písemného souhlasu autora.“ 
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2. Obsah 
Je důležité uvést obsah dokumentu pro lepší orientaci, pokud je dokument 

rozsáhlý. Obsah by měl být krátký na jednu až jednu a půl strany formátu A4.  

3. Úvod, účel a pozice dokumentu 
Úvod je zařazen na začátek podnikatelského plánu, aby nedošlo k nedorozumění 

mezi autorem a čtenářem ohledně účelu předloženého podnikatelského plánu. Je 

doporučeno uvést v úvodu, že podnikatelský plán je zpracován pro budoucího investora. 

U pozice dokumentu je uvedena verze dokumentu a také pokud je nutné, které kapitoly 

nejsou zpracovány do detailu, protože se na nich ještě pracuje. Dále také verze 

podnikatelského plánu, zda se jedná o zkrácenou verzi, plnou verzi nebo finální verzi 

(Srpová a kol., 2011). 

4. Shrnutí 
Nejedná se o úvod, ale o zhuštěný výčet informací, které jsou poté podrobněji 

popsány. Slouží k zaujetí investora k přečtení si celého podnikatelského plánu. Sepisuje 

se až po zpracování celého podnikatelského plánu (Verber a Srpová, 2012) 

5. Popis podnikatelské příležitosti 
V této části je objasněno, v čem je viděna podnikatelská příležitost. Měla by 

investora přesvědčit o tom, že zrovna tato společnost má nejlepší předpoklady pro 

realizaci svého nápadu. Důležité je poukázat na to, kdo bude cílovým zákazníkem 

výrobku/služby, jaké alternativy na trhu již existují a jaké řešení přináší tento 

výrobek/služba. Dále zde nalezneme popis produktu či služby. Pokud se jedná o 

produkt, je popsán jeho fyzický vzhled a zda už takový produkt na trhu existuje. Pokud 

se jedná o službu, je popsáno, jakým způsobem bude služba fungovat a jak bude 

poskytována. Nakonec je také vyzdvihnuta konkurenční výhoda produktu/služby oproti 

konkurenci (Srpová a kol., 2011). 

6. Popis podniku 
Tato kapitola je věnována podrobnému popisu podniku. Na začátku jsou 

uvedeny důležité informace jako datum založení, sídlo firmy, provozovna, představení 

hlavního produktu a další. Důležité je také uvést informace o majitelích a manažerech, 

organizační strukturu v podniku a také informace o zaměstnancích. Tato část bude 

zajímat především investory, jelikož o úspěšnosti společnosti rozhodují podnikatelské a 

oborné schopnosti managementu a kvalifikovaní zaměstnanci (Verber a Srpová, 2012). 

U každého majitele a manažera by mělo být napsáno, jaké mají vzdělání, praktické 

zkušenosti zejména v řídících funkcích, jakou roli hrají ve firmě a jak se jejich role bude 
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měnit. U zaměstnanců by mělo být uvedeno kolik zaměstnanců budeme mít, s jakou 

kvalifikací a v jakém věkovém složení. Dále by měla být popsána pracovní náplň 

zaměstnanců, která zahrnuje popis pracovního místa, charakteristiku zaměstnance, který 

ho zastává a odborné požadavky.   

 V poslední části této kapitoly se nachází formulace mise, vize a dlouhodobých 

cílů společnosti. Mise vyjadřuje poslání, které je určeno širokému okolí. Vize říká, kam 

společnost směruje, čím chce být a kam se chce posunout. A nakonec od vize jsou 

odvozeny cíle společnosti. Cíle by vždy měly být SMART. Také by měly být 

formulované tak, aby byly krátké a reklamní. Cíle by měly být stanoveny na 5 let 

(Srpová a kol., 2011). 

Tabulka 4.3.1 SMART cíle, zdroj: vlastní zpracování 

7. Popis produktu 
Ačkoliv se v předchozích kapitolách již hovořilo o produktu, v této kapitole 

bude produkt rozebrán do detailu. Jako první je popsán produkt, který bude generovat 

největší část obratu a až poté jsou popsány ostatní produkty (Verber a Srpová, 2012). Je 

důležité, aby byly uvedeny všechny atributy produktu, jako je například design, značka, 

balení, záruka či dodatečné služby, ale nezacházelo se do technických detailů. Popis 

produktu je spíše směrován z hlediska zákazníka. U nových produktů je někdy potřeba 

osvědčení nebo schválení. Jedná se o schválení od veřejných institucí. Mělo by se uvést 

jméno, adresa a telefonní číslo osoby, která je ve firmě za získání osvědčení odpovědná. 

Pokud společnost disponuje unikátním technickým řešením, mělo by se uvést, zda je 

patentově, či jinak chráněno. Měly by být také uvedeny ceny, jelikož vytvářejí příjmy 

S Specific – specifické, přesně popsané 

M Measurable – měřitelné 

A Achievable – dosažitelné 

R Realistic – reálné  

T Timed – termínované  
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firmy, ovlivňují nákupní rozhodování a určují konkurenční pozici. Ceny jsou stanoveny 

dle cílů a cenové politiky společnosti. Mohou být například orientace na přežití, 

orientace na maximalizaci zisku, či orientace na co největší podíl na trhu.  

8. Potenciální trhy 
K úspěchu podnikatelského plánu je potřeba trhu, který bude mít zájem o jeho 

produkty a inovace. Informace o potenciálních trzích a uplatnitelnost na nich, zajímají 

především potencionální investory a společníky. Musí být provedena analýza pomocí 

různých údajů jako například velikost trhu, obvyklá výnosnost, či překážky vstupu na 

trh, která má prokázat existenci potencionálních trhů.  

Dále je nutné, aby byly uvedeny základní informace jak o celkovém, ale 

především o cílovém trhu. Informace o cílovém trhu by měly být více rozvedené. Měli 

bychom zde nalézt popis skupin zákazníků, kteří mají z výrobku značný užitek, snadný 

přístup a jsou ochotni za produkt zaplatit. Je důležité, aby byl potenciální trh 

segmentován např. podle oblastí použití, požadavků zákazníků na cenu a jakost, oborů, 

regionů, nákupních motivů atd.  

9. Analýza konkurence 
Většina majitelů společností si myslí, že na trhu nemají konkurenci, týká se to 

především těch, kteří přicházejí s novými převratnými produkty. Téměř vždy nemají 

pravdu, jelikož určitý problém má spoustu způsobů řešení. Často se o konkurenci vůbec 

neví, proto se musí udělat podrobná analýza.  

V prvním kroku se musí určit konkurenční firmy na trhu. Mezi ně patří firmy 

působící na stejných cílových trzích, nabízející stejné nebo podobné produkty. Ty jsou 

skutečnými konkurenty. Existují také společnosti, které mohou být v budoucnosti 

potenciálními konkurenty. Když působí na trhu velké množství konkurentů, stačí je 

rozdělit na hlavní a vedlejší, bylo by příliš finančně náročné všechny zkoumat 

podrobně.  

V dalším kroku jsou analyzovány přednosti a nedostatky firem. Na základě této 

analýzy jsou posléze vyhodnoceni hlavní konkurenti a jejich konkurenční výhody Mezi 

daná kritéria při hodnocení hlavních konkurentů patří obrat, podíl na trhu, výrobky, 

služby, zákazníci, ceny, sídlo, dostupnost apod. Je důležité vžít se do situace zákazníků 

při posuzování (Srpová a kol., 2011). 
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10. Marketingová a obchodní strategie 
K úspěchu společnosti je důležitá marketingová a obchodní strategie. Měly by 

objasnit jakým způsobem se produkt dostane ke konečnému zákazníkovi. Marketing 

není chápán pouze jako reklama, placená neosobní forma komunikace, ale jako nástroj, 

který získává přízeň zákazníků na trhu s nadbytkem konkurenčních firem. 

Marketingová strategie je zaměřena na výběr cílového trhu, který byl určen již 

v kapitole o potenciálních trzích dále na určení tržní pozice produktu na trhu či 

propagaci. Obchodní strategie je zaměřena na cenovou politiku, distribuci, prodej, 

podporu prodeje a další.  (Srpová, Řehoř a kol., 2010). 

Tržní pozice produktu/služby určuje postavení mezi ostatními konkurenčními 

produkty na trhu. Při určení tržní pozice na trhu se začíná hledáním konkurenčních 

výhody, které budou stěžejní, dále je z nich vybrána jedna konkurenční výhoda, která je 

důležitá pro spotřebitele a vůči konkurenci předností, a nakonec se zvolí způsob 

propagace a komunikace této vybrané konkurenční výhody. 

U propagace musí být uvedeno jakým způsobem a kde bude propagace probíhat 

a k propagaci neodmyslitelně patří i vztahy s veřejností, které přispívají ke zvýšení 

image, zlepšení obrazu firmy v očích veřejnosti a k stimulaci poptávky po produktech. 

Dobrých vztahů s veřejností lze docílit sponzoringem, charitativními dary či 

komunikací s médii (Srpová a kol., 2011). 

S cenovou politikou jsou spojena všechna rozhodnutí a aktivity, která souvisí 

s tím kolik společnost obdrží za produkt/službu. Cenová politika se tedy skládá ze 

stanovení ceny, politika slev, platební podmínky, dodavatelská politika či politika 

cenové úrovně a další (Srpová, Řehoř a kol., 2010). 

Podpora prodeje je používána ať už u konečných zákazníků nebo u obchodních 

zprostředkovatelů. Mezi různé formy podpory prodeje u konečných zákazníků patří 

například vzorky zdarma, kupony, zákaznické kluby a slevové karty, soutěže a mnohé 

další. U podpory prodeje orientované na obchodní zprostředkovatele můžeme nalézt 

příplatky za reklamu, dárkové propagační předměty, školení prodejního personálu či 

různé slevy. 

Distribuce popisuje, jak budou zajištěny prodejní aktivity, jakým způsobem bude 

probíhat konečný prodej, jak budou použity distribuční cesty, jaké obchodní organizace 

budou zapojeny. Dále se zaměřuje na odhad výdajů potřebných k získání zakázek, které 
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je potřeba zajistit, vyčíslení nákladů na prodejní aktivity, nutný počet zaměstnanců a 

jejich kvalifikaci či na různé jiné výdaje (Srpová a kol., 2011). 

11. Realizační projektový plán 
Velmi důležitý je časový harmonogram, který obsahuje činnosti spojené 

s přípravnou fází a realizací podnikatelského plánu. Je zapotřebí také pojmenovat 

zásadní milníky, kterých se chce dosáhnout a také nezapomenout na termíny jejich 

dosažení. Velmi často se k tvorbě realizačního projektového plánu využívá úsečkový 

diagram, jelikož je přehledný a jasně ukazuje délku trvání jednotlivých činností a jak na 

sebe navazují.  

12. Finanční plán  
Finanční plán převádí předchozí části podnikatelského plánu do číselné podoby. 

Účelem je prokázání reálnosti plánu z ekonomického hlediska. Je vhodné také 

předkládat více variant a to realistickou, pesimistickou a optimistickou. V případě 

použití cizích zdrojů by měla být uvedena jejich výše a doba využití. Výstupem je plán: 

• peněžních toků; 

• plánovaný výkaz zisku a ztráty; 

• plánovaná rozvaha; 

• finanční analýza; 

• výpočet bodu zvratu – určuje množství produkce při kterém nedochází 

ani k zisku ani ke ztrátě; 

• hodnocení efektivnosti investic pomocí poměrových ukazatelů; 

• plán financování. 

13. Hlavní předpoklady úspěšnosti projektu a rizika projektu 
V poslední části podnikatelského plánu se musí prokázat znalost silných a 

slabých stránek, ale i příležitostí a hrozeb. K tomu se využívá SWOT analýzy. Její 

název je odvozen od prvních písmen anglických slov: 

• S – strenght (silné stránky); 

• W – weaknesses (slabé stránky); 

• O – opportunities (příležitosti); 

• T – threats (hrozby).  
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Mezi silné stránky může patřit zkušený management, kvalifikovaná pracovní síla 

či kvalitní servis, v nichž má společnost konkurenční výhodu. Čím více silných stránek 

uvedeme tím lépe. U slabých stránek se může uvést například kapitálová síla nebo 

nedostatek zkušeností v oblasti managementu, cenová politika atd. Pokud se uvádějí 

slabé stránky, měla by hned následovat pozitiva a řešení k tomuto problému. Silné a 

slabé stránky mají vnitřní původ. Analýza příležitostí a hrozeb se zaměřuje na okolí 

firmy. Skrze ni se zdůrazňují atraktivní příležitosti, které mohou přinést výhody, ale 

také se zamýšlí nad problémy, které mohou přijít a budou muset být řešeny. Příležitosti 

by měly být posuzovány z hlediska jejich atraktivnosti a pravděpodobnosti úspěchu, 

kdežto hrozby z hlediska závažnosti a pravděpodobnosti, že nastanou.  

 

 

Tabulka 4.3.2 SWOT analýza, zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 Přednosti Nedostatky 

 

V
n

it
řn

í p
ů

vo
d

  

S 

Silné stránky 

 

W 

Slabé stránky 

 

V
n
ě

jš
í p

ů
vo

d
  

O 

Příležitosti 

 

T 

Hrozby 



33 

14. Přílohy 
Na konec podnikatelského plánu by měly být vloženy důležité dokumenty. 

V přílohách by měly být životopisy klíčových osobností, fotografie, výpis z obchodního 

rejstříku, analýza trhu, zprávy, články a pojednání z novin a časopisů o trhu a produktu 

posledních 3 až 5 let, obrázky výrobků a prospekty, technické výkresy, a nakonec 

důležité smlouvy (Srpová a kol., 2011). 
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5 Aplikace založení podnikatelského subjektu 
podnikajícího v ubytovacích službách 

V této kapitole budou aplikovány poznatky z teoretické části bakalářské práce do 

praxe. Bude aplikován proces založení a vzniku fiktivní společnosti s ručením 

omezeným. Jak již bylo dříve zmíněno, je rozdíl mezi založením a vznikem, takže 

budou popsány oba tyto procesy.  

5.1 Představení společnosti 

Zakládanou fiktivní společností je Paradise s.r.o., která bude provozovat penzion 

pod názvem Penzion U jezera. Společnost Paradise s.r.o. bude vyházet ze svého 

podnikatelského záměru poskytování ubytovacích a hostinských služeb. Myšlenka na 

podnikání pochází od jednoho ze společníků, který absolvoval střední školu v oboru 

cestovní ruch, tím pádem má dostatek informací o fungování takové živnosti a jejích 

podmínek. Tato myšlenka se propojila s přáním dalšího společníka založit si restauraci, 

jelikož absolvoval střední školu obor kuchař/číšník a má dlouholetou praxi. 

 Bude se jednat o právní formu společnosti s ručením omezeným. Předmětem 

podnikání, dle živnostenského zákona č. 455/1991 Sb., bude živnost volná – ubytovací 

služby, dále živnost řemeslná – hostinská činnost, a nakonec živnost koncesovaná – 

prodej alkoholu. Ubytovací služby jsou živnost volná, tudíž je třeba splňovat pouze 

všeobecné podmínky, a to minimální věk 18 let, bezúhonnost a způsobilost k právním 

úkonům. Avšak u hostinské činnosti, jelikož se jedná o živnost řemeslnou, je zapotřebí 

odborného vzdělání, a proto v tomto případě bude nutné doložit prohlášení 

odpovědného zástupce. Nakonec je zde prodej alkoholu, což je živnost koncesovaná, u 

kterého si musíme o koncesi zažádat.  

Společnost bude založena 3 společníky, a to Veronikou Lukášovou, Milošem 

Surovíkem a Anetou Novákovou. Bylo dohodnuto, že jednatelem se stane Veronika 

Lukášová, správcem vkladu bude ustanovena Aneta Nováková a roli odpovědného 

zástupce zastane Miloš Surovík, který disponuje potřebnou způsobilostí. Společníci se 

dohodli, že budou mít pouze základní podíly a nebudou vydávat kmenové listy.  
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Plánované zahájení činnosti společnosti bude na začátku jara 15.3.2022, pokud 

se splní všechny podmínky pro založení společnosti. Toto období je skvělé pro začátek 

podnikaní, z důvodu blížícího se začátku sezóny. Společnost bude mít sídlo v bytovém 

domě na adrese S.K. Neumanna 944/31, 182 00 Praha 8 – Libeň a provozovnu Dalibora 

z Myšlína 11, 471 63 Staré Splavy.  

5.2 Vznik společnosti 

Na začátku je nejdůležitější převést podnikatelský záměr na podnikatelský plán. 

Ten nám pomůže k ujasnění a zformulování vizí a cílů společnosti. Pomocí analýz si 

uděláme představu o konkurenci a také o finančních nákladech a výnosech 

podnikatelského záměru, které budou stěžejní pro banku, či jiné investory. Ale 

především ukáže, zda je podnikatelský záměr reálný a konkurenceschopný. Na základě 

zpracovaného podnikatelského plánu jsme se rozhodli, že budeme podnikatelský plán 

realizovat. Podnikatelskému plánu se budeme věnovat podrobněji v další kapitole.  

Před sepsáním společenské smlouvy se 1.2.2022 společníci sešli a byl sepsán a 

podepsán souhlas s umístěním sídla společnosti, jelikož vlastníkem je jeden ze 

společníků. Výpis z katastru nemovitostí nemusí být doložen, jelikož si ho živnostenský 

úřad ověří sám. (Příloha č.1 – Souhlas s umístěním sídla) 

Téhož dne sepsali a podepsali společenskou smlouvu. Společenská smlouva se 

uzavírá u notáře, protože musí být ve formě notářského zápisu. K tomuto úkonu si 

vybrali notáře JUDr. Romana Bláhu, který sídlí na ulici V Jámě 699/1, 110 00 Praha 1. 

Odměna za poskytnuté služby notářem činila 5 000 Kč. (Příloha č.2 – Společenská 

smlouva) 

Později téhož dne jednatelka Veronika Lukášová sepsala a podepsala čestné 

prohlášení, kterým potvrdila, že splňuje zákonem stanovené podmínky pojící se 

s výkonem této role. Podpis jednatelky na čestném prohlášení se nechal ověřit. Tento 

úkon vyšel na 30 Kč. Výpis z rejstříku trestů nebylo nutné dokládat, jelikož si ho úřad 

dohledá. (Příloha č.3 – Čestné prohlášení jednatele)  

Dne 2.2.2022 založil správce vkladu, Aneta Nováková, bankovní účet 

společnosti u AirBank s číslem účtu 1690493010/3030. Na nově založený bankovní 

účet vložil základní vklad společnosti ve výši 180 000 Kč. Základní vklad je splacen 

ihned po založení bankovního účtu, z důvodu ručení společníků do výše nesplacených 

vkladů. Správce vkladu získal od banky potvrzení o splacení vkladů. Údaje o správci 
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vkladu a informace o vkladech společníků jsou zapsány v prohlášení správce vkladu, 

které bylo sepsáno taktéž 2.2.2022. Správce vkladu ručí za správnost a pravdivost 

údajů.  (Příloha č. 4 – Prohlášení správce vkladu) 

Dne 3.2.2022 na živnostenském úřadě v Praze byl vyplněn jednotný registrační 

formulář pro živnost volnou ubytovací služby, příloha předmětu podnikání, kde byla 

ohlášena živnost řemeslná hostinská činnost a také bylo zažádáno o koncesi k prodeji 

alkoholu. Podmínky pro získání živnosti řemeslné splňuje společník Miloš Surovík, ten 

proto na místě vyplnil prohlášení odpovědného zástupce. K těmto formulářům bylo 

doloženo úředně ověřené potvrzení o odborné způsobilosti odpovědného zástupce, tedy 

doklad o vzdělání v oboru kuchař/číšník, úředně ověřená kopie společenské smlouvy, 

úředně ověřený souhlas vlastníka s umístěním sídla a výpis z katastru nemovitostí. 

Výpis z rejstříku trestu není nutné dokládat, jelikož si ho úřad dohledá samostatně. Tyto 

úkony stály 2 050 Kč a byli uhrazeny na místě. Za úřední ověření listin bylo zaplaceno 

30 Kč/A4 a za ověření podpisu 30 Kč. Dohromady tedy 150 Kč. Lhůta na zápis do 

živnostenského rejstříku u živnosti volné a řemeslné je 5 pracovních dnů ode dne 

podání žádosti. U živnosti koncesované živnostenský úřad rozhodne o žádosti o koncesi 

do 30 dnů ode dne doručení žádosti. Živnostenský úřad do 5 dnů ode dne nabytí právní 

moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá 

podnikateli výpis. (Příloha č. 5 – Jednotný registrační formulář, Příloha č. 6 – Příloha 

Předmět podnikání, Příloha č. 7 – Prohlášení odpovědného zástupce)  

 Dne 1.3.2022 byl podán návrh na zápis do obchodního rejstříku u Městského 

soudu v Praze. Formulář jsme vyplnili online na stránkách justice.cz, vytiskli a úředně 

ověřili podpis jednatele. Za ověření podpisu jsme zaplatili 30 Kč. Formulář s přílohami 

jsme odevzdali na podatelně Městského soudu v Praze. Doloženými přílohami při 

zápisu byly společenská smlouva, výpis z živnostenského rejstříku, potvrzení banky o 

složení vkladu, prohlášení správce vkladu, čestná prohlášení jednatelů a souhlas 

s umístěním sídla s výpisem z katastru nemovitostí. Poplatek za zápis činil 6 000 Kč. 

Lhůta pro zápis do obchodního rejstříku je 5 dnů. Po zápisu do obchodního rejstříku 

nám bylo přiděleno identifikační číslo 09740392 a získali jsme přístup k datové 

schránce, která usnadňuje a zrychluje komunikaci s úřady a různými institucemi. 

Využívá se například k zasílání daňového přiznání, přehledů zdravotním pojišťovnám či 

přehledů o příjmech a výdajích pro úřad sociálního zabezpečení. (Příloha č. 8 – Návrh 

na zápis do obchodního rejstříku) 



37 

Téhož dne byl sepsán seznam společníků, který obsahuje údaje o společnosti, 

údaje o zápisu do obchodního rejstříku, vklady společníků, a nakonec počet hlasů 

jednotlivých společníků. Má především informační význam. Údaje zapsané v seznamu 

se nesmí použít jinak než pro potřeby společnosti. V opačném případě, by byl nutný 

souhlas společníků. (Příloha č. 9 – Seznam společníků) 

Dne 2.3.2022 v 10:00 se uskutečnila valná hromada svolaná jednatelkou 

Veronikou Lukášovu na adrese sídla společnosti. Na pořadu bylo schválení činností 

konaných před vznikem společnosti.  

Dne 7.3.2022 byla podána registrace u finančního úřadu prostřednictvím 

formuláře, který jsme nalezli na webových stránkách daňového portálu. Přihlásili jsme 

se k dani z příjmů právnických osob, dále k silniční dani, jelikož využíváme firemní 

automobil a také k dani z příjmů ze závislé činnosti, jelikož máme 4 zaměstnance. 

Vyplněný formulář a naskenovanou smlouvu o zřízení bankovního účtu, z důvodu 

ověření vlastnictví čísla účtu, jsme zaslali před datovou schránku finančnímu úřadu 

v Praze. Po schválení registrace jsme obdrželi daňové identifikační číslo CZ09740392. 

(Příloha č. 10 – Přihláška k registraci pro právnické osoby) 

Dne 8.3.2022, byla vyplněna přihláška k nahlížení do daňové informační 

schránky skrze webové stránky daňového portálu. Poskytuje informace z osobních 

daňových účtů a veřejné části elektronických spisů vedených finanční správou ČR. 

Jelikož jsme měli zřízenou datovou schránku automaticky jsme měli zřízenou i 

informační daňovou schránku, ale o přístup jsme si museli zažádat. (Příloha č 11 – 

Přihláška k nahlížení do daňové schránky) 

Pokud by naše společnost byla složitější a jednalo se například o holding, tak by 

naším posledním krokem bylo zapsání skutečných majitelů prostřednictvím 

elektronického formuláře na webových stránkách esm.justice.cz, který bychom zaslali 

datovou schránkou. Evidence údajů o skutečných majitelích je informačním systémem 

veřejné správy, který slouží k lepší orientaci o skutečných majitelích právnických osob 

a svěřeneckých fondů a také k prevenci střetu zájmů u veřejných zakázek. To ale není 

náš případ a tím pádem postačí automatický průpis z obchodního rejstříku.  
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6 Podnikatelský záměr pro zahájení podnikání  

Lean Canvas 

Problém 

Moderní 

ubytování 

odpovídající 

nárokům 

moderního 

člověka 

Stravování 

v ubytovacím 

zařízení 

Řešení 

Moderní nábytek, 

vybavení a 

přístup 

Restaurace + bar 

Jedinečná 

Moderní vybavení 

Vířivka 

Infrasauna 

Tenisový kurt 

5 min. od 

Máchova jezera 

 

Nefér výhoda 

Jednatel – praxe 

s vedením hotelu 

ze zahraničí 

Zákaznické 

segmenty 

Mladší generace 

Mladé rodiny 

s dětmi 

Mladé páry 

Klíčové metriky 

Obrat 

Počet hostů za 

měsíc 

Distribuční 

kanály 

Osobní prodej 

Propagace – soc. 

sítě a reklamy 

Náklady a jejich struktura 

Vybavení penzionu a restaurace 

Mzdové náklady 

Propagace  

 

Výnosy – cenový model 

Ubytování – dle pokoje a počtu hostů 

Stravování – dle jídelního, snídaně 

v ceně 

Bar 

Tabulka 5.2.1 Lean Canvas, zdroj: vlastní zpracování 
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Titulní list 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název společnosti:   Paradise s.r.o. 

Sídlo firmy:   S.K. Neumanna 944/31, 182 00 Praha 8 – Libeň 

Jména společníků:  Veronika Lukášová 

    Miloš Surovík 

    Aneta Nováková 

Právní forma podnikání: společnost s ručením omezeným  

Kontaktní údaje: 

E mail:    info@paradise.cz 

Webové stránky:  www.paradise.cz  

Telefonní číslo:   +420 604 871 975 

 

„Informace obsažené v tomto dokumentu jsou důvěrné a jsou předmětem 

obchodního tajemství. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována, 

kopírována nebo jakýmkoli způsobem rozmnožována nebo ukládána v tištěné či 

elektronické podobě bez písemného souhlasu autora.“ 
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6.1 Obsah 

Úvod 

Shrnutí 

Popis podnikatelské příležitosti 

Popis služby 

Cíle firmy a vlastníků 

Analýza konkurence 

Marketingová a obchodní strategie 

Realizační projektový plán 

Finanční plán  

Hlavní předpoklady úspěšnosti projektu 

6.2 Úvod 

Tento podnikatelský plán je zpracován pro budoucí investory naší společnosti. 

Jedná se o plnou a konečnou verzi podnikatelského plánu.  

6.3 Shrnutí 

Společnost Paradise s.r.o. bude poskytovat ubytovací a hostinské služby v okolí 

Máchova jezera. V prvním roce se zaměříme na různé věkové skupiny, ale prioritně 

bychom chtěli cílit na mladší skupiny zákazníků. Naši společnost a její služby budeme 

propagovat různými způsoby tak abychom přilákaly jak zákazníky z blízkého okolí, tak 

i z jiných částí republiky či zahraničí. Na začátku podnikání bude potřeba základního 

kapitálu ve výši 1 431 000 Kč na vybavení penzionu a restaurace. 180 000 Kč bude 

zajištěno z vlastních zdrojů a 1 251 000 bude pokryto z cizích zdrojů.  

6.4 Popis podnikatelské příležitosti 

Myšlenka na založení společnosti Paradise s.r.o. pochází od jednoho ze 

společníků, který absolvoval střední školu v oboru cestovní ruch se zaměřením i na 

ekonomiku a účetnictví, v rámci, které byl na praxích v hotelech, a po absolvování 

školy se podílel na řízení chodu hotelu v zahraničí, kde přišel s nápadem založení si 

vlastního penzionu ve své rodné zemi. Tato myšlenka se propojila s přáním dalšího 

společníka založit si restauraci, jelikož absolvoval střední školu obor kuchař/číšník a 
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poté vařil v různých českých restauracích několik let, kde s ním byli nad míru spokojeni 

a zákazníci se vždy rádi vraceli.  

V okolí Máchova jezera se nachází velké množství ubytovacích a stravovacích 

zařízení, avšak většina z nich je bohužel ve špatném stavu, jsou zastaralé z dob 

komunismu a dnešnímu zákazníkovi takové podmínky již nestačí a hledá více moderní 

prostředí, které bude uspokojovat jeho potřeby. V tom vidíme naši konkurenční výhodu, 

jelikož budeme schopni uspokojit moderní potřeby zákazníků.  

Cílovým zákazníkem je člověk, který hledá moderní ubytování v blízkosti 

Máchova jezera či člověk, který vyhledává klasickou českou kuchyni a dobré pivo či 

víno. Lze očekávat, že naši zákazníci budou převážně lidé z řad mladší generace bydlící 

v Praze a okolí Máchova jezera a rodiny s dětmi.  

6.5 Popis podniku 

Společnost Paradise s.r.o. byla založena 1.2.2022. Sídlo firmy se nachází na 

adrese S.K. Neumanna 944/31, 182 00 Praha 8 – Libeň. Provozovna se nachází na 

adrese Dalibora z Myšlína 11, 471 63 Staré Splavy což je kousek od Máchova jezera, 

proto je tato lokalita výborná.  

Jednatelkou a společníkem společnosti Paradise s.r.o. je Veronika Lukášová. Má 

vystudovanou střední školu s maturitou v oboru cestovní ruch se zaměřením na 

ekonomiku a účetnictví. Má praxi v oboru a podílela se na řízení hotelu v zahraničí. 

Dalším společníkem je Miloš Surovík. Má vystudovanou střední školu s výučním listem 

v oboru kuchař/číšník a má dlouholetou praxi v oboru, a proto v naší společnosti bude 

působit na pozici kuchaře. Posledním společníkem je Aneta Nováková. Ta má 

vystudovanou obchodní akademii. Po absolvování pracovala na pozici recepční, proto i 

v naší společnosti bude působit na pozici recepční.  

Na začátku podnikání bude mít společnost 4 zaměstnance na HPP. Jedná se o 2 

servírky, 1 pokojskou a 1 uklízečku. Servírky budou obsluhovat v restauraci a za barem. 

Měly by být milé, usměvavé a komunikativní. Podmínky přijetí plnoletost, vzdělání 

v oboru výhodou. Pokojská se bude starat o úklid pokojů před, po a během ubytování 

hostů. Měla by být pracovitá, precizní a dochvilná. Podmínky přijetí plnoletost, vzdělání 

v oboru výhodou. A nakonec uklízečka se bude starat o úklid prostor penzionu a 

restaurace. Měla by být precizní, pracovitá a dochvilná. Podmínka přijetí plnoletost.  
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Jednatel

Veronika Lukášová

Společník/recepční

Aneta Nováková

Pokojská

Uklízečka

Společník/kuchař

Miloš Surovík
Servírky

Organizační struktura 

 

 

 

 

 

Mise, vize a cíle společnosti Paradise s.r.o. 

Misí společnosti Paradise s.r.o. je poskytovat nejlepší a nejkvalitnější ubytovací 

služby tak, aby uspokojovaly všechny potřeby našich zákazníků a poskytovat kvalitní 

hostinské služby s tradiční českou kuchyní. Na to také navazuje náš slogan „Užijte si 

trochu ráje“. 

Vizí společnosti Paradise s.r.o. je stát se nejvyhledávanějším ubytovacím a 

hostinským zařízením v okolí Máchova jezera a také stát se i vyhledávaným místem 

které budou i místní rádi navštěvovat. Společnost by v budoucnu chtěla vést více 

penzionů po ČR.  

Společnost Paradise s.r.o. si klade za cíl dosáhnout návratnosti vloženého 

kapitálu do pěti let, do pěti let získat vedoucí postavení na trhu, do deseti let spustit 

další provozovnu, přizpůsobit nabídku dle požadavků zákazníků, a nakonec v druhém 

roce podnikání dosáhnout kladného cash flow.  

6.6 Popis služby 

Na začátku se první podíváme na služby penzionu. Primární službou penzionu je 

ubytování, pro tento účel bude penzion také založen. Zákazníci si budou moci vybrat 

z dvojlůžkových a čtyřlůžkových pokojů s možností přistýlky. Dvojlůžkové pokoje 

budou umístěny v prvním patře a čtyřlůžkové budou umístěny v druhém patře. Kapacita 

ubytovací části s přistýlkami je 30 osob.  
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Penzion nabízí: 

• 5 dvoulůžkových pokojů (+ možnost přistýlky); 

• 4 čtyřlůžkové pokoje (+ možnost přistýlky). 

3 dvojlůžkové pokoje budou vybavené manželskou postelí a rozkládací 

pohovkou a 2 dvojlůžkové pokoje budou vybavené dvěma jednolůžkovými postelemi a 

rozkládací pohovkou. Čtyřlůžkové pokoje budou vybavené manželskou postelí a dvěma 

jednolůžkovými postelemi. Pokoje budou standartně vybaveny. Nalezneme zde: 

• televizi se satelitem; 

• připojení k wifi; 

• vlastní sociální zařízení; 

• ručníky, župany, mýdlo, hygienické potřeby, fén a další. 

V ceně ubytování bude zahrnuto parkování na parkovišti penzionu, snídaně 

formou švédských stolů, přístup na tenisový kurt, přístup k wifi a přístup do infrasauny 

a vířivky. Check in bude od 14 hod a check out od 11 hodin.  

Ceník ubytování pro rok 2022 

Cena při 

obsazení 

1 osobou 2 osobami 3 osobami 4 osobami 

Dvojlůžkový 

pokoj 

2800 Kč/ noc 3200 Kč/ noc - - 

Čtyřlůžkový 

pokoj 

- - 3800 Kč/ noc 4200 Kč/ noc 

Přistýlka 800 Kč za každou osobu navíc /noc 

zdarma 

 

150 Kč/noc 

zdarma 

Dětská postýlka 

Zvířátka  

Parkování 

Tabulka 6.6.1 Ceník ubytování pro rok 2022, zdroj: vlastní zpracování 
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Nyní si představíme služby restaurace. Restaurace se bude nacházet v přízemí 

penzionu. Vzhledem k lokalitě se bude restaurace zaměřovat na tradiční česká jídla 

s jejichž přípravou má náš kuchař bohaté zkušenosti. Prioritou je nákup kvalitních, 

čerstvých a pokud možno lokálních surovin pro autentičnost, a především kvalitu 

pokrmů. Restaurace bude mít venkovní zahrádku, dále vnitřní bar a samozřejmě jídelní 

plac. V restauraci bude hostům penzionu podávána snídaně ve formě švédských stolů. 

Restaurace pro veřejnost bude otevírat až na výdej obědů. Prioritní budou hosté 

v penzionu, kteří si zakoupili polopenzi či plnou penzi, proto budou mít v restauraci 

vyhrazená místa.  

Náš kuchař sestavil jídelní a nápojový lístek, který bude obohacován i o akční 

nabídky. Na jídelním lístku nalezneme klasická česká jídla jako například svíčkovou, 

smažený sýr, výpečky se zelím, buchtičky se šodó, šulánky s mákem, játra na cibulce, 

koprovou omáčku a mnohé další. Na nápojovém lístku nalezneme jak alkoholické, tak i 

nealkoholické nápoje jako například Radegast 10, Pilsner Urquell světlý ležák, různé 

druhy vín z Moravy a Itálie, točenou Kofolu, Coca-Colu, džusy Cappy, míchané nápoje 

a další.  

6.7 Analýza konkurence 

Abychom mohli na trhu uspět, musíme znát naši hlavní konkurenci jejich klady 

a zápory. Mezi naše hlavní konkurenty patří Penzion Diana, Penzion na Slunci, a 

nakonec Penzion Zuzana. V okolí Máchova jezera nalezneme spoustu ubytovacích 

zařízení, ale jelikož máme penzion, tak do konkurence jsme zařadili pouze vybrané 

penziony. Hotely mají dle hvězdiček jiné nároky než penziony a mají větší kapacitu, a 

tak tyto dvě formy ubytovacích zařízení nelze přesně srovnávat.  

Penzion Diana 

Penzion Diana se nachází ve Starých Splavech a poskytuje jak ubytovací, tak 

hostinské služby. Penzion je zaměřen na lovecký styl. Nabízí dvoulůžkové pokoje nebo 

apartmány. Maximální kapacita činí 20 lůžek. Sociální zařízení a lednička na každém 

pokoji. V ceně je zahrnuto parkování, kolárna a připojení na wifi. Vybavení penzionu je 

trochu starší a nemusí se líbit mladším generacím. Zvlášť lovecký styl v dnešní době již 

není vhodný. Restaurace také ve starším stylu, venkovní posezení je z části plastové.  
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Penzion na Slunci 

Penzion na Slunci se nachází ve Starých Splavech kousek od kotviště. 

Ubytování je zajištěno ve dvoulůžkových až pětilůžkových pokojích s vlastním 

sociálním zařízením. Penzion nabízí ubytování pro 48 osob ve 13 pokojích. V penzionu 

nalezneme společenskou místnost/jídelnu pro snídaně, parkoviště, hřiště, venkovní bar 

s posezením a grilem a free wifi. Pokoje jsou moderně zařízeny, jídelna ve starším stylu 

ze dřeva. Tento penzion je vhodný pro školy v přírodě. 

Penzion Zuzana 

Penzion Zuzana se nachází ve Starých Splavech. Ubytování je poskytováno v 9 

pokojích. Výběr je z dvoulůžkových, třílůžkových a čtyřlůžkových. Maximální kapacita 

penzionu je 23 lůžek. V penzionu nalezneme terasu s grilem a dětským hřištěm, 

přístupnou kuchyňku s lednicí, varnou konvicí a mikrovlnou troubou, společenskou 

místnost s TV a krbem, knihovnu a dětský koutek. Cena zahrnuje snídani, připojení na 

wifi, parkování a kolárnu. Pokoje jsou vybaveny nábytkem staršího typu ze dřeva, 

jídelna taktéž a terasa je obklopena přírodou a krásně vyzdobena květinami. Toto 

ubytování je vhodné pro rodiny s dětmi.  

6.8 Marketingová a obchodní strategie 

Distribuce služby bude realizována přímým prodejem, jelikož služba na rozdíl 

od produktu je specifická. Propagace bude probíhat skrze sociální sítě a různé placené 

reklamy například Google Ads. Nafotíme prostory a pokoje penzionu, které následně 

přidáme na Facebook a Instagram. Tyto fotkou budou použity také u placených reklam 

a našich webových stránek. Dále na sociální sítích a webových stránkách zveřejníme 

jídelní a nápojový lístek a také sezónní nabídky. Budeme také přidávat různé typy, jak 

uvařit různá česká jídla, jak namíchat drinky nebo také kam se podívat v okolí penzionu 

a co je v okolí nového. Ceník byl již vytvořen viz tabulka 6.6.1. Sleva u ubytování na 5 

a více nocí 15 % a sleva při ubytování od 1.12. – 1.1. 20 %. Pro potvrzení rezervace 

ubytování se skládá záloha ve výši 50–100 % a zbytek se doplácí při příjezdu. 

V případě stornování pobytu je záloha vratná maximálně 14 dní před termínem.  

6.9 Realizační projektový plán  

Podnikatelská činnost společnosti Paradise s.r.o. bude zahájena 15.3.2022. První 

začneme vybavovat penzion a restauraci. Nakoupíme nábytek, dekorace a různé 

vybavení, infrasaunu a vířivku. Mezi tím před vytvoříme webové stránky, Facebook a 
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Instagram. Poté nafotíme prostory penzionu a venkovní prostory, které umístíme na 

webové stránky, Facebook a Instagram. Od konce dubna začneme pomocí osobních 

pohovorů přijímat pracovníky na HPP. Smlouvy budou uzavřeny k začátku května, 

jelikož začne letní sezóna.  

6.10 Finanční plán  

Základní vklad ve výši 180 000 Kč byl splacen z vlastních úspor společníků, 

avšak na zahájení podnikatelské činnosti bude potřeba mnohem více financí. Zajistíme 

si půjčku, kterou nám poskytne Moneta Money Bank. Půjčka bude ve výši 1 251 000 

Kč, úroková sazba je 5,9 % p.a. Půjčku budeme splácet 4 roky v pravidelných 

měsíčních splátkách ve výši 29 622 Kč. Celkově splatná částka je 1 421 830 Kč, z toho 

vyplývá že přeplatíme o 170 830 Kč. Finanční prostředky budou použity k vybavení 

penzionu a restaurace, nakoupení drobného hmotného majetku, zaplacení počátečních 

výdajů a k pokrytí provozních nákladů po dobu 3 měsíců. Nyní už se podíváme na 

zahajovací rozvahu, kterou můžeme vidět v tabulce níže.  

Aktiva Pasiva 

Dlouhodobý 

majetek 

100 000 Kč Vlastní zdroje 180 000 Kč 

Vířivka 100 000 Kč ZK 180 000 Kč 

Oběžný majetek 1 331 000 Kč Cizí zdroje 1 251 000 Kč 

BÚ  306 000 Kč Úvěr 1 251 000 Kč 

Drobný hmotný 

majetek  

1 000 000 Kč   

Materiál 25 000 Kč   

Celkem aktiva 1 431 000 Kč Celkem pasiva 1 431 000 Kč 

Tabulka 6.10.1 Zahajovací rozvaha, zdroj: vlastní zpracování 
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V aktivech u dlouhodobém majetku vidíme vířivku za 100 000 Kč. Celková 

částka dlouhodobého majetku je tady ve výši 100 000 Kč. Nyní už k oběžnému 

majetku. Ten se skládá z běžného účtu, kde nalezneme 306 000 Kč. Dále se skládá z 

drobného hmotného majetku ve výši 1 000 000 Kč, kde patří veškerý majetek nad 500 

Kč což jsou postele, TV, pohovky, komody, venkovní posezení, stojany na oblečení, 

dětská postýlka, bar, stolovací sety vnitřní i venkovní, infrasauna a další. Další 

položkou je materiál ve výši 25 000 Kč, kde je zařazen majetek, který nedosahuje 

částky 500 Kč. Zde můžeme nalézt ručníky, župany, fény, podložky do koupelny, 

rohožky, nádoby na mýdlo, koše, zrcadla, ramínka a další.  Celková částka oběžného 

majetku je ve výši 1 331 000 Kč. Nyní už k pasivům. Ve vlastních zdrojích nalezneme 

základní kapitál ve výši 180 000 Kč což je i celkovou částkou vlastních zdrojů. A 

v cizích zdrojích nalezneme úvěr ve výši 1 251 000 Kč což je také celkový částka cizích 

zdrojů. Tím pádem jsou celková aktiva 1 431 000 Kč a v té samé výši pasiva.  

Další tabulka se bude věnovat mzdovým nákladům. Hrubá mzda servírky bude 

25 000 Kč, hrubá mzda pokojské bude 25 000 Kč a hrubá mzda uklízečky 20 000 Kč. 

Všichni zaměstnanci mají podepsané prohlášení k dani, jsou bezdětní a svobodní. 

Celkové roční výdaje jsou ve výši 1 299 780 Kč. 

 Počet 

zaměstnan

ců na 

pozici 

Čistá mzda Výdaje 

zaměstnavatele 

Měsíční celkové 

výdaje 

Celkové roční 

výdaje 

Servírka  1 20 570 Kč  7 825 Kč 28 395 Kč 340 740 Kč 

Servírka 1 20 570 Kč  7 825 Kč 28 395 Kč 340 740 Kč 

Pokojská  1 20 570 Kč  7 825 Kč 28 395 Kč 340 740 Kč 

Uklízečka 1 16 870 Kč 6 260 Kč 23 130 Kč 277 560 Kč 

Celkem 4 78 580 Kč 29 735 Kč 108 315 Kč 1 299 780 Kč 

Tabulka 6.10.2 Mzdové náklady, zdroj: vlastní zpracování 
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Nyní k provozním výdajům, které můžete vidět v tabulce níže. Ty se skládají 

z energií, splátek úvěru, nájmu, internetového připojení O2 a O2 TV, kde díky 

výhodnému balíčku získáme 30 % slevu, dále z potravin, úklidových a hygienických 

potřeb a v neposlední řadě úprav tenisového kurtu. 

 Měsíční provozní 

výdaje v prvním roce 

Roční provozní 

výdaje v prvním roce 

Roční provozní 

výdaje v dalších 

letech 

Energie 40 000 Kč 400 000 Kč 600 000 Kč 

Nájem 20 000 Kč 200 000 Kč 240 000 Kč 

Splátka úvěru 29 622 Kč 296 220 Kč 355 464 Kč 

Internet + O2 TV 1 700 Kč 17 000 Kč 20 400 Kč 

Potraviny + alko. a 

nealko. 

30 000 Kč 300 000 Kč 400 000 Kč  

Úklidové, hygienické 

a jiné potřeby 

4 000 Kč 40 000 Kč 50 000 Kč 

Úprava tenisového 

kurtu 

2 000 Kč 20 000 Kč 24 000 Kč 

Celkem 127 322 Kč 1 237 220 Kč 1 689 864 Kč 

Tabulka 6.10.3 Provozní náklady, zdroj: vlastní zpracování 

 

Jelikož pořídíme vířivku, která patří do dlouhodobého majetku, tak využijeme 

odpisů ke snížení daňového základu. Uvedeny budou pouze první 3 roky odepisování. 

Vířivka bude pořízena pro zkvalitnění pobytu hostů a získání konkurenční výhody. 

Pořizovací cena je 100 000 Kč. Bude spadat do 2. odpisové skupiny a bude se 

odepisovat rovnoměrně po dobu 5 let.  

Rok Zůstatková cena Odpis Oprávky celkem 

2022 100 000 Kč 11 000 Kč 89 000 Kč 

2023 89 000 Kč 19 803 Kč 69 197 Kč 

2024 69 197 Kč 19 803 Kč 49 394 Kč 

Tabulka 6.10.4 Odpisy vířivka, zdroj: vlastní zpracování 
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Optimistický odhad 

Aby mohla naše společnost dostát svým závazkům, musí generovat tržby. Na 

první rok jsou plánové tržby při optimistickém odhadu ve výši 2 300 000 Kč. V prvních 

dvou měsících vidíme, že zatím žádné tržby nejsou generovány. Penzion s restaurací se 

totiž otevře hostům až na začátku května. První 4 měsíce je společnost v záporných 

číslech a kladný výsledek hospodaření máme až v 5 měsíci v červenci. V dalších 

měsících vidíme, že dochází k útlumu po konci letní sezóny, ale stále se pohybujeme 

v kladných číslech. Nejvyššího čistého zisku jsme dosáhli v červenci a to 101 901 Kč. 

To je způsobeno letní sezónou. Nejmenšího čistého zisku bylo dosaženo ke konci roku 

v posledních 3 měsících a to 54 111 Kč.  

 

Tabulka 6.10.5 VZZ – optimistický, část 1, zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 6.10.6 VZZ – optimistický, část 2, zdroj: vlastní zpracování 

 

A dál se podíváme na výkaz cash flow, který nám dá představu o tom, jak jsme 

schopni splácet své závazky a jaký je stav našich peněžních prostředků. Jak vidíme 

v prvním měsíci je cash flow kladný, a to díky úvěru. V dalších třech měsících je 

záporný a od července je až do konce roku kladný. Stav finančních prostředků na konci 

roku je 657 647 Kč.  
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Tabulka 6.10.8 CF – optimistický, část 1, zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 6.10.7 CF – optimistický, část 2, zdroj: vlastní zpracování 
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 Realistický odhad 

Nyní k realistickému odhadu. Na první rok jsou plánové tržby ve výši 2 110 000 

Kč. První 4 měsíce je společnost obdobně jako v optimistickém odhadu v záporných 

číslech a kladný výsledek hospodaření máme až v 5 měsíci v červenci. V dalších 

měsících je situace také podobná díky letní sezóně a poté sledujeme její útlum. 

Nejvyššího čistého zisku jsme dosáhly v srpnu a to 86 511 Kč což je o 15 390 Kč méně 

než v optimistické variantě. Nejmenšího čistého zisku bylo také dosaženo v posledních 

3 měsících a to 21 711 Kč což je o 32 400 Kč méně než při optimistické variantě.  

 

 
Tabulka 6.10.9 VZZ – realistický, část 1, zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 6.10.10 VZZ – realistický, část 2, zdroj: vlastní zpracování 

 

U cash flow vidíme, že při realistické variantě je začátek podnikání stejný až do 

5 měsíce července. Od 5 měsíce se již pohybujeme v kladných číslech až do konce roku. 

Stav finančních prostředků na konci roku je 503 747 Kč což je o 153 900 Kč méně než 

u optimistického odhadu.   
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Tabulka 6.10.11 CF – realistický, část 1, zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 6.10.12 CF – realistický, část 2, zdroj: vlastní zpracování 
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 Pesimistický odhad 

  

A nakonec zde máme pesimistický odhad. Na první rok jsou plánované tržby ve 

výši 1 880 000 Kč. Opět v prvních 4 měsících vidíme, že společnost je v záporných 

číslech, ale ve 4 měsíci červnu jsme v mnohem vyšších záporných číslech, kvůli nízkým 

tržbám. Od pátého měsíce jsme již v kladných číslech, ale trend nízkého čistého zisku 

se drží až do konce roku. Pro představu nejvyšší čistý zisk byl dosažen opět v srpnu a to 

46 011 Kč, což je ale o 40 500 Kč méně než u realistické varianty. Nejmenšího čistého 

zisku bylo opět dosaženo v posledních 3 měsících a to pouze 5 511 Kč což je o 16 200 

Kč méně než u realistického odhadu.  

Tabulka 6.10.13 VZZ – pesimistický, část 1, zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 6.10.14 VZZ – pesimistický, část 2, zdroj: vlastní zpracování 

 

Když se podíváme na cash flow tak vidíme, že začátek podnikání je stejný jako u 

předchozích odhadů do 3 měsíce. Od 4 měsíce vidíme ještě větší propad do záporných 

čísel, ale od 5 měsíce jsme už v kladných číslech až do konce roku. Stav finančních 

prostředků na konci roku je 307 947 Kč což je o 195 800 Kč méně než u realistického 

odhadu.    
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Ve všech třech variantách odhadu se výsledek hospodaření za první rok 

podnikání pohybuje v záporných číslech, tudíž se nám za první rok investice nevrátí. 

Pokud se podíváme na cash flow tak vidíme, že i při pesimistické variantě se naše 

peněžní prostředky nedostaly do záporných čísel a jsme schopni splácet své závazky.  

 

Tabulka 6.10.16 CF – pesimistický, část 1, zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 6.10.15 CF – pesimistický, část 2, zdroj: vlastní zpracování 
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6.11 Hlavní předpoklady úspěšnosti projektu 

Ke zjištění hlavních předpokladů úspěšnosti projektu a jeho rizik jsme využili 

SWOT analýzy.  

Tabulka 6.11.1 SWOT analýza, zdroj: vlastní zpracování 

 Přednosti Nedostatky 

 

V
n

it
řn

í p
ů

vo
d

 

 

S – Silné stránky 

• přímí kontakt s konečným 

zákazníkem; 

• kvalita surovin; 

• moderní vybavení; 

• lokalita; 

• infrasauna, vířivka, 

tenisový kurt. 

 

W – Slabé stránky 

• nedostatečný kapitál pro investici do 

nejmodernějších přístrojů; 

• nedostatečně kvalifikovaný personál; 

• začínají podnik. 

 

V
n
ě

jš
í p

ů
vo

d
 

 

O – Příležitosti 

• oslovení mladé generace; 

• vhodně zvolený čas 

zahájení podnikatelské 

činnosti (před sezónou); 

• covid 19 – tuzemské 

dovolené. 

 

 

T – Hrozby 

• velký počet konkurence; 

• mimo sezónní období; 

• možná ztráta potencionálních 

zákazníků kvůli zahraničním 

dovoleným; 

• daňové zatížení; 

• nedodržení hygienických nároků; 

• inflace; 

• propad ekonomiky. 
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7 Závěr 

Zvoleným tématem pro tuto bakalářskou práci je Praktická realizace začátku 

podnikání v ubytovacích službách.  

Cílem této práce je založení fiktivní společnosti, tedy popsání všech nutných 

kroků, které vedou k založení, a dále vytvoření podnikatelského plánu pro tuto 

společnost.  

Na začátku praktické části byly popsány jednotlivé kroky, které jsou nezbytné 

pro založení společnosti s ručením omezeným. Praktická část také obsahuje různé 

dokumenty a formuláře, které jsou k založení společnosti nezbytné. Tyto materiály jsou 

k práci přiloženy.  

V další části je zpracován podnikatelský plán, ve kterém jsou představeny 

základní informace o zakládané společnosti a také její mise, vize a cíle. Poté je popsána 

služba, která je touto společností poskytována. Dále proběhla analýza konkurence, byla 

vytvořena marketingová a obchodní strategie a byl nastíněn realizační plán. Na konci 

nalezneme finanční plán s počáteční rozvahou a třemi odhady a to optimistickým, 

realistickým a pesimistickým.  

Při tvorbě této práce jsem si uvědomila, že začátek podnikání pro člověka, který 

nemá ani minimální znalosti o podmínkách podnikání, může být opravdu obtížný. 

V dnešní době sice není problém si zaplatit firmu, které stačí pouze předložit potřebné 

dokumenty a informace a oni vše vyřídí, ale založením společnosti to nekončí. Je 

spousta zákonů, nařízení, vyhlášek a podmínek, kterými se podnikatelé musí řídit, a ne 

vždy je jednoduché se v nich vyznat.  

Tato práce pro mě určitě byla velmi přínosná, a to z toho důvodu, že mám 

v plánu si založit v budoucnu svoji vlastní společnost. Tento náhled do zahájení 

podnikání a tvorby podnikatelského plánu my v budoucnu bude jistě k užitku.  
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a.s. – akciová společnost 

 

CF – cash flow  

 

k.s. – komanditní společnost 

 

Sb. - sbírka 

 

s.r.o.  – společnost s ručením omezeným 

 

v.o.s. – veřejná obchodní společnost  

 

VZZ – výkaz zisků a ztrát 
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