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1 Úvod 
 

Předmětem mojí bakalářské práce je zaměřit se na problematiku podnikání. Konkrétně 

o podnikání malých a středních firem. Budu zde postupně popisovat jednotlivé formy 

podnikání v ČR a také různé další termíny, k těmto formám podnikání patřící. Hlavním 

předmětem je popsat společnost s ručením omezeným. Tato forma je v naší republice 

nejrozšířenější formou podnikání. Je to také forma, který není oproti ostatním tolik náročná na 

základní kapitál. Kaţdý ale bude moci poznat, ţe zaloţení takové společnosti, není 

jednoduchá a časově nenáročná záleţitost. Dalším úkolem, který budu provádět, bude to, ţe 

budu samotnou společnost fiktivně zakládat. Společnost bude zaloţena jako stavební firma. 

Provedu postupný popis k samotnému vzniku společnosti. 

V první části budu popisovat důleţité pojmy, které s podnikáním souvisí přímo i 

nepřímo. Objeví se zde pojmy jako je podnikání, podnikatel a další. Část práce obsahuje také 

jednotlivý stručný popis ostatních společností. Důleţitou součástí bude jednotlivý postup při 

zakládání samotné společnosti a také písemnosti, které jsou před samotným vznikem 

nezbytné. Na závěr této části se budu věnovat podnikatelskému plánu, který by měl být 

nedílnou součástí kaţdého podnikatele. K podnikatelskému plánu budu uvádět strukturu a 

účel, k čemu je tento plán dobrý a uţitečný. 

V druhé části by se dalo zjednodušeně říci, ţe budu aplikovat první část do praxe. 

Budu tedy zakládat společnost s ručením omezeným. Vybral jsem si stavební firmu, která 

nese s sebou různá specifika od ostatních předmětů podnikání. Budu popisovat jednotlivé 

kroky od zaloţení společnosti, přes vznik aţ po samotný průběh podnikání během roku. Je 

velice důleţité zachytit začátek a průběh podnikání v číslech. K tomu nám slouţí 

podnikatelský plán. Důleţitou částí podnikatelského plánu pro podnikatele a banky je finanční 

plán. Zde budou zaznamenány jednotlivé provozní, mzdové investiční a další různé náklady 

s podnikáním spojené. Trh se stavebnictvím je v dnešní době přesycen a já si toho jsem 

samozřejmě vědom. Proto se budu snaţit získat nějakou konkurenční výhodu, díky které budu 

moci konkurovat a být v budoucnu na trhu ziskový. 

V konečné části shrnu vše, co jsem během této práce zjistil. Budu se snaţit psát vše 

tak, aby daný postup byl reálný pro případné zaloţení reálné společnosti. 
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2 Teoretická východiska 

 

2.1  Základní pojmy 

 

Podnikání lze chápat jako pojem z mnoha různých směrů. Ať uţ je to pojetí 

ekonomické, psychologické nebo sociologické. Jednotlivá definování podnikání se v mnohém 

liší. Všechny tyto pojetí mají však několik společných rysů: 

  

a) Cílevědomá činnost 

b) Iniciativní a kreativní přístupy 

c) Organizování a řízení transformačních procesů 

d) Praktický přínos, uţitek a přidaná hodnota 

e) Převzetí a zakalkulování rizika neúspěchu 

f) Opakování, cyklický proces 

 

Nejpouţívanější pojem „podnikání“ je vymezen v pojetí právnickém. Zákon č. 

513/1991 Sb., Obchodního zákoníku: 

Podnikání je – soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním 

jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosaţení zisku. 

 

V souvislosti s podnikáním bych měl také vymezit to, co rysy podnikání nesplňuje.  

Neoprávněné podnikání je popsáno také v zákoně č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku. Je 

to osoba, která uskutečňuje činnost, k níţ se podle zvláštních právních předpisů vyţaduje 

ohlášení nebo povolení, bez takového ohlášení nebo povolení, a osoby, které takovou činnost 

uskutečňují jménem jiné osoby anebo na její účet, odpovídají za škodu tím způsobenou, tím 

není dotčena jejich odpovědnost podle zvláštních právních předpisů. 
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U vymezení podnikatele je zde taktéţ několik rozdílných pojetí jako u podnikání. I 

tady mají jednotlivá pojetí společné rysy: 

     

a) Umění nacházet příleţitosti, vytyčovat nové cíle 

b) Zabezpečení finančních prostředků nezbytných k podnikání 

c) Schopnost organizovat podnikatelské aktivity 

d) Podstupování rizika¨ 

e) Sebedůvěra, vytrvalost, dlouhodobé nasazení, učit se ze zkušeností atd. 

 

Podnikatel je podle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku: 

 

a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku 

b) osoba, která podniká na základě ţivnostenského oprávnění 

c) osoba, která podniká na základě jiného neţ ţivnostenského oprávnění podle zvláštních 

předpisů 

d) fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle 

zvláštního předpisu 

 

 

Ţivnost je dle zákona č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání: 

Soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, 

za účelem dosaţení zisku a za podmínek stanovených zákonem o ţivnostenském podnikání. 

 

Dalším důleţitým pojmem je podnik. Vymezení podniku má opět několik interpretací.   

Tou nejobecnější  je definice, kde se jedná o subjekt, ve kterém dochází k přeměně zdrojů 

(vstupů) ve statky (výstupy). 

Dále obsáhleji vymezeno jako uspořádaný soubor prostředků, zdrojů, práv a jiných 

majetkových hodnot (ať vlastních či pronajatých), které slouţí podnikateli k provozování 

podnikatelských aktivit. 

A právně je vymezen v zákoně č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, jako soubor 

hmotných, jakoţ i osobních a nehmotných sloţek podnikání. 
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Podnik, jako předchozí pojem podnikání, má také několik svých všeobecných a 

specifických  znaků. Tyto specifika rozdělil do dvou skupin E. Gutenberg. 

Mezi všeobecné znaky patří: 

a) Kombinace výrobních faktorů – jen taková jednotka je podnikem, v níţ se účelně 

kombinují faktory (práce, stroje, zařízení, zásoby atd.) vzhledem k poţadovanému výstupu 

podniku. 

b) Princip hospodárnosti – vyjadřuje snahu podniku pracovat co nejhospodárněji: 

maximalizace výstupu, minimalizace vstupu, optimalizace vztahu mezi vstupy a výstupy. 

c) Princip finanční rovnováhy – projevuje se ve schopnosti podniku plnit své platební 

povinnosti ( v dané výši a v daných termínech). 

     

Mezi specifické znaky paří: 

a) Princip soukromého vlastnictví – vyjadřuje převaţující vlastnickou formu. Jejím 

důsledkem je, ţe majitel – vlastník podniku si vyhrazuje právo přímo nebo nepřímo se 

zúčastňovat na řízení podniku. 

b) Princip autonomie – vyjadřuje svobodu a nezávislost podnikatelské činnosti, která je 

řízena trţními vztahy bez direktivních zásahů státu. 

c) Princip ziskovosti – hovoří o bezpodmínečnosti (nutnosti) zisku jako výsledku 

podnikatelské činnosti a zároveň o tendenci k maximalizaci zisku ve vztahu k vloţenému 

kapitálu. 

 

Podniky se dají rozdělit podle jejich velikosti. Toto dělení se liší podle jednotlivých 

pohledů různých institucí. Podle statistického pojetí dělíme podniky na malé (do 20 

zaměstnanců), střední (do 100 zaměstnanců) a velké ( nad 100 zaměstnanců).  

Podle doporučení komise EU. Toto pojetí vychází z doporučení Evropské komise 

2003/361/EC z 6.5. 2003. Podniky se dělí podle nejen podle počtu zaměstnanců, ale také 

podle ročních trţeb, hodnoty aktiv (majetku) a podle nezávislosti. Konkrétně se třídí na 

mikrofirmu (do 10 zaměstnanců, s ročním obratem 2 mil. EUR, aktiva do 2 mil. EUR), malou 

firmu (do 50 zaměstnanců, s ročním obratem do 10 mil. EUR, aktiva do 10 mil. EUR), střední 

firma do 250 zaměstnanců, roční obrat do 50 mil. EUR, aktiva do 43 mil. EUR). 

Důleţité je pojetí, jak pohlíţí na rozdělení podniků zákon na podporu podnikání. Viz. 

zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání. Toto pojetí je shodné 

s předcházejícím členěním a vychází z doporučení Evropské komise. V tomto případě se 
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pohlíţí na čtyři kritéria. Je to počet zaměstnanců, aktiva, čistý obrat a nezávislost. Údaje se 

vztahují k poslednímu uzavřenému účetnímu období. 

 

Po celkovém shrnutí těchto metod můţeme vidět, ţe důleţitým kritériem pro rozdělení 

je počet. Podle toho tedy podniky rozdělíme: 

a) Mikrofirma -   1 – 9 pracovníků 

b) Malá firma -  10 – 49 pracovníků 

c) Střední firma -  50 – 249 pracovníků 

Od 250 pracovníků se jedná o velkou firmu. 

 

Na první pohled nám toto souhrnné dělení připomíná podobné, jako u doporučení EU. Ovšem 

v tomto případě zde zohledňujeme pouze faktor počtu pracovníků. 

 

2.2   Malé a střední podniky 

 

2.2.1 Význam malých a středních firem 
 

Malé a střední firmy tvoří doslova „drtivou“ většinu všech firem ve struktuře. Podle 

údajů interpretovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (www.mpo.cz) v rámci EU 

zaměstnávají malé a střední firmy aţ 74 milionů obyvatel. V Evropě registrujeme přes 19 

milionů těchto firem. V procentech to lze vyjádřit tak, ţe malé a střední podniky pokrývají 

99,8 %  všech podniků v rámci EU.  Pokrývají 60% HDP Evropské unie. Na tvorbě HDP se 

podílí v České republice malé a střední podniky 37%. Mají velký význam pro růst 

konkurenceschopnosti v rámci jednotlivých zemí a samozřejmě také v rámci Evropské unie. I 

z tohoto důvodu se Evropská unie snaţí podporovat především malé a střední podniky. Tyto 

podniky tedy mají zásadní vliv na prosperitu Evropské unie. V souvislosti s tím byl 

Evropskou komisí v červnu roku 2008 přijat Evropský akt pro malé podniky – SBA (Small 

Business Act for Europe). Cílem tohoto aktu je celkově zlepšit přístup k podnikání. V tomto 

aktu jde o to zapojit tzv. princip „mysli nejprve na malé“ do všech úrovní EU a tímto byla 

podporována konkurenceschopnost a růst malých a středních podniků. 

http://www.mpo.cz/
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Dalším velice důleţitým významem je to, ţe působí proti sílícím monopolním 

podnikům. Malé a střední podniky je určitým způsobem vytlačují z trhu a zabraňují tomu, aby 

se staly zcela monopolními. 

Dále mohou fungovat na trhu jako subdodavatelé pro velké podniky. U nás například 

automobilka „Škoda“ nakupuje  komponenty potřebné k výrobě z velké většiny od malých a 

středních dodavatelů. Moţná ještě typičtějším příkladem (a v této bakalářské práci 

zpracovávaným) jsou stavební firmy. Pro malé a střední stavební firmy se nevyplatí 

zaměstnávat zaměstnance pro všechny oblasti stavebnictví. A to z mnoha důvodů. Například 

by zaměstnavatel nemusel mít pro tyto pracovníky práci neustále. Zaměstnanci by mohli být 

tudíţ nevyuţiti a zaměstnavateli by se zvyšovali jen náklady na mzdy, které by mu 

zaměstnanci ţádným způsobem nespláceli. I proto se většina malých a středních firem 

zaměřuje jen na některou oblast stavebnictví. Například můţe vyuţívat své zaměstnance na 

hrubé stavební práce a na vnitřní finální práce jako je obkládání dláţdění můţe najímat jinou 

firmu a vyuţít ji jen tehdy, kdy ji opravdu potřebuje. Další z důvodů proč zaměstnance najímá 

subdodavatelskou firmu vyuţívá je ten, ţe můţe mít současně rozpracovaných více staveb 

najednou. Takţe má více příjmových toků a zároveň tím diverzifikuje riziko. 

Podniky mají kromě jiţ zmíněných funkcí a významů také některé přínosy. Přínos pro 

společnost spočívá v tom, ţe dávají moţnost se svobodně uplatnit všem občanům. Je to 

moţnost uplatnit se svým jménem a na svoje riziko jako podnikatel.  

Angaţování se lidí do tohoto procesu nám vede ke stabilizaci společnosti. Efekty 

z podnikání zůstávají v daném státě nebo regionu, a tak rozvíjí danou oblast. Rozvíjí jí 

například tím, ţe v daném regionu zvyšuje zaměstnanost, ekonomický přínos, ale můţe se 

stávat i tváří místních regionů a oblastí tím, ţe poskytuje různé sponzorské dary a účastní se 

charitativních akcí.  

Můţeme tedy říci, ţe malé podniky (provozovny – čajovny, drobné obchody) dotvářejí 

urbanizaci měst a vesnic, oţivují prostor a udrţují a obnovují určitou historii regionů a oblastí.  

Asi největší význam u těchto podniků je to, ţe se dokáţou velice rychle a efektivně 

přizpůsobit okolí a změnami v okolí podniku, případně situací na trhu. Jsou tedy flexibilní. 
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2.2.2 Slabé stránky malých a středních podniků 
 

 

Nevýhody nebo slabé stránky jsou u těchto podniků chápány z hlediska porovnání 

oproti velkým podnikům.  

Rozvoj a růst malých a středních podniků vede k neustálému zlepšování ekonomické 

situace a přináší s sebou řadu výhod. Stále však existují některé slabé stránky a nevýhody, 

které tu neustále jsou a pravděpodobně i budou a odstranit nikdy nepůjdou. 

Malé a střední mohou mít omezené moţnosti rozvíjet své kapacity. To můţe úzce 

souviset s tím, ţe mají obtíţný přístup ke kapitálu například z důvodů malé ekonomické síly. 

Slabou stránkou je určitě také to, ţe mají výrazně slabší pozice při veřejných zakázkách. 

Nevýhoda se skrývá i v personální stránce. Malé a střední firmy si nemohou dovolit 

zaměstnávat většinou ty nejlepší zaměstnance a odborníky. Tím pak samozřejmě trpí i 

výsledný produkt. Jsou neustále vystavováni a ohroţováni konkurenčnímu trhu a to 

především chováním velkých a nadnárodních firem. Podnik neustále musí čelit zvyšujícímu 

se počtu nových právních předpisů, které musí podniky dodrţovat. 

 

2.3  Právní formy podnikání 

 

Existuje několik způsobů a forem, jak podnikat. Je však nutné zváţit jakou konkrétní 

formu podnikání zvolit. Samozřejmě, ţe do budoucna lze transformovat zvolenou původní 

formu, ale je vhodné zvolit ideální formu uţ od začátku. Lze tímto předejít moţným vysokým 

nákladů a dalším problémům v budoucnosti. 

Zjednodušeně lze říci, ţe existují dva typy jak podnikat. a) podnikání fyzických osob 

                          b) podnikání právnických osob 

 

2.3.1 Právnické a fyzické osoby 
 

Podnikání právnických osob – V případě právnických osob se jedná o společnosti, 

které musí být zapsané do obchodního rejstříku. Patří mezi ně: 

 a)  Osobní společnosti – Je zde předpoklad osobní účasti na řízení společnosti 

podnikatelem. Dalším znakem je neomezené ručení společníků za závazky společnosti.  
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Patří sem: veřejná obchodní společnost (v. o. s.), komanditní společnost (k. s.) 

 b)  Kapitálové společnosti – Tady mají zakladatelé povinnost tvořit jakýsi základní vklad 

a za závazky společnosti ručí buď omezeně, nebo vůbec. Patří sem: společnost s ručením 

omezeným (s. r. o.), akciová společnost (a. s.) 

 c)  Druţstva – V dnešní době a praxi se tyto právnické osoby uţ moc nevyskytují. 

V obchodním zákoníku jsou upravena pod názvem „druţstva“.  

 

Podnikání fyzických osob – Sem se řadí osoby, které podnikají na základě 

ţivnostenského oprávnění nebo koncesní listinu. Dále sem patří osoby zapsané v obchodním 

rejstříku, osoby podnikající na základě jiného oprávnění podle zvláštních předpisů, a 

v poslední řadě osoby soukromě hospodařící jako zemědělci zapsaní v evidenci. 

FO se zapisují do obchodního rejstříku buď na vlastní poţádán, nebo povinně ( podle 

stanovení obchodního zákoníku).  

 

2.3.1.1 Fyzická osoba podnikající na základě 
živnostenského oprávnění 

 

Doporučuje se tuto formu vyuţívat v případě, pokud se nejedná o primární zdroj 

příjmů. Je zde docela jednoduché zahájit tuto činnost. Tuto moţnost také vyuţívají začínající 

podnikatelé, aby se seznámili s prostředím bez větších sloţitostí. 

 

Tato forma má tyto výhody:  

Jak je výše uvedeno, je zde jen málo formálně-právních povinností.  

Podnikatelé jsou svobodní, samostatní a volní ve své činnosti a při rozhodování. Jsou zde 

velice nízké výdaje a při samotném zaloţení.  

Zahájení činnosti lze provést okamţitě po ohlášení (v případě ohlašovací činnosti), takţe se 

nemusí čekat na vyjádření či potvrzení, které můţe trvat několik týdnů.  

Velikou výhodou je samozřejmě také to, ţe se nemusí tvořit ţádný počáteční kapitál.  

V případě ukončení či přerušení činnosti to jde zde velice jednoduše.  

Pokud není podnikatel zapsán do obchodního rejstříku, můţe si sám zvolit jestli bude vést 

daňovou evidenci nebo účetnictví, a můţe také uplatňovat výdaje pro zjištění dílčího základu 

daně pomocí paušální částky, pokud je to samozřejmě výhodnější.                             
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Dále můţe přizvat osobu ţijící ve společné domácnosti právě s podnikatelem jako 

spolupracující osobu a přerozdělit na ni kromě pracovních povinností také část příjmů a 

výdajů z podnikání a vyuţít tak moţnost daňové úspory. 

 

 

Existuje ale i několik nevýhod:  

Mezi největší nevýhodu patří to, ţe podnikatel ručí celým svým majetkem, tedy neomezeně. 

Toto můţe působit případné problémy v samotném rodinném ţivotě podnikatele.  

V případě, ţe podnikatel nevyuţívá sluţby externích administrativních pracovníků, musí mít 

potřebné odborné znalosti.  

 

2.3.1.2 Sdružení fyzických osob bez právní subjektivity 
 

V tomto způsobu podnikání nevzniká ţádný právní subjekt. Jde pouze o sepsání 

smlouvy o „sdruţení fyzických osob“. Členové by měli jednat vţdy navenek vlastním 

jménem nebo jako zmocněnci ostatních účastníků. V tomto způsobu podnikání ručí členové 

stejným způsobem jako fyzická osoba podnikající na základě ţivnostenského oprávnění, takţe 

neomezeně. 

I tady je řada výhod, kde některé jsou samozřejmě totoţné s předchozím:  

Opět jde o jednoduchý začátek podnikání z hlediska vzniku.  

 Členové se nezapisují do obchodního rejstříku.  

 

Je zde ale i řada dalších výhod, které v předchozím způsobu nejsou:  

Funguje zde takzvaný synergický efekt – čím víc lidí je ve společenství, tím je více nápadů a 

znalostí.  

Členové ve skupině jsou rovnoprávní, tedy kaţdý má stejná práva jako ostatní. 

 

V souvislosti se skupinou účastníků sdruţení je tu ale i řada nevýhod:  

Mohou nastat problémy při přerozdělování společně nabytého majetku. Kaţdý chce pro sebe 

to nejlepší, a tak můţe docházet k častým sporům mezi členy sdruţení. Všichni účastníci, by 

si měli tedy při samotném zakládání co nejvíce věřit a měli by být k sobě solidární.  

Můţe tady docházet i ke střetu se zákonem v souvislosti s hospodářskou soutěţí. 
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2.3.1.3 Tiché společenství 
 

Tento způsob opět vzniká smlouvou – smlouva o tichém společenství  a stejně jako u 

sdruţení fyzických osob tady nevzniká právní subjekt. Podstatou tichého společenství je to, ţe 

podnikatel se zaváţe určitému tichému společníkovi, ţe mu vyplatí část zisku v případě, ţe 

tichý společník se bude podílet na podnikání a poskytne samotnému podnikateli určitý vklad. 

Součástí smlouvy je ale i to, ţe společník se podílí stejně na zisku, ale i na části ztráty. 

Smlouva se samozřejmě uzavírá v písemné podobě. 

 

K výhodám pro tichého společníka patří:  

Stejně jako v předchozím případu, se nezapisuje do obchodního rejstříku.  

Podnikatel, který zakládá společnost, můţe mít libovolný počet tichých společníků, protoţe 

počet není nijak omezen, stejně jako účast na tichém společenství.  

Tichý společník, který se podílí na podnikání, má právo nahlíţet do účetních knih.  

V souvislosti s jiţ zmíněnou ztrátou, tichý společník se účastní na ztrátě z podnikání jen do 

výše svých vkladů. 

Samozřejmě tím, ţe tichý společník není přímým členem podniku, se mu odepírají některá 

práva:  

Nemá například právo se podílet na řízení společnosti.  

Pokud dojde k uveřejnění tichého společníka, tak ručí tento společník za závazky podnikatele 

v plné výši, coţ je veliká nevýhoda.  

Při výplatě podílu tichého společníka je mu zisk potaţmo dvakrát zdaněn. 

Zisk společníkovi je vyplácen z čistého zisku (tedy uţ jednou zdaněného) a poté se výplata 

tichému společníkovi zdaňuje opět, a to sazbou 15 %. 

 

2.3.1.4 Veřejná obchodní společnost 
 

Veřejná obchodní společnost patří mezi osobní společnosti. V této společnosti musí 

podnikat alespoň dvě osoby. Tyto osoby se musí před zaloţením domluvit na společném 

názvu společnosti – takzvané firmy. Tyto společníci ručí za závazky společnosti nerozdílně a 

neomezeně – tedy celým svým majetkem. Osoby, které zakládají společnost, mohou být jak 
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fyzické, tak právnické. Přičemţ fyzická osoba musí splňovat všeobecné podmínky pro 

provozování ţivnosti. (Ty budou uvedeny v následujících kapitolách). Zisk je dělen mezi 

společníky rovnoměrně, pokud samozřejmě ve společenské smlouvě není uvedeno jinak. 

Statutárním orgánem jsou všichni ze společníků v případě, pokud není ve smlouvě opět 

uvedeno jinak. Pokud jsou v České republice zakládány malé a střední podniky, veřejná 

obchodní společnost patří po společnosti s ručením omezeným k druhé nejrozšířenější 

společnosti. 

 

Výhody:  

V této společnosti společníci nemusí vynakládat ţádný počáteční kapitál. 

Pro společníka není aţ tak sloţitý výstup ze společnosti. 

Zisk společnosti se nezdaňuje jako daň z příjmu právnických osob, ale celý je rozdělen mezi 

společníky a zdaněn daní z příjmů fyzických osob kaţdému jednotlivě. 

Za částečnou výhodu se dá pokládat i to, ţe společníci ručí za závazky společnosti celým 

svým majetkem, protoţe je to určitá jistota například pro potenciální dodavatele. Ti jsou 

v tomto případě poté daleko víc solidárnější. 

 

Nevýhody:  

S předchozí výhodou spojenou s ručením, souvisí také samozřejmě nevýhoda. Je zde velké 

osobní riziko společníků plynoucí z neomezeného ručení.  

Při zaloţení společnosti se musí domluvit minimálně dva společníci. Pro tyto společníky platí 

zákaz konkurence.  

Společnost lze zaloţit pouze za účelem podnikání, a ne ţádným jiným. 

 

2.3.1.5 Komanditní společnost 
 

Komanditní společnost řadíme opět mezi společnosti osobní. Jedná se o specifickou 

společnost, která se odlišuje od ostatních. Společnost tvoří dvě skupiny společníků, z nichţ 

kaţdá má o něco odlišná práva neţ ta druhá. Tyto dvě skupiny jsou komanditisté a 

komplementáři.  

 

Komanditisté: Tito společníci (můţe být i jeden) ručí za závazky společnosti do výše svých 

nesplacených vkladů, ale v případě, ţe v názvu společnosti se objevuje jméno komanditisty, 
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ručí za závazky stejným způsobem jako komplementáři – celým svým majetkem. 

Komanditista je povinen vloţit do společnosti vklad ve výši 5 tisíc korun. Má právo nahlíţet 

do účetních knih a zmocnit auditora ke kontrole účetní závěrky. 

 

Komplementáři: Tito společníci (můţe být i jeden) ručí za závazky neomezeně, tedy celým 

svým majetkem. Tyto osoby musí splňovat všeobecné podmínky provozování ţivnosti a dále 

u nich nesmí být překáţka k provozování ţivnosti bez ohledu na předmět podnikání. 

Statutárním orgánem u komanditní společnosti jsou komplementáři. V naší zemi je tato 

společnost velice málo vídaná. 

 

Výhody:  

Co se týká vkladu společníků, není nijak náročný. Komanditisté mají povinnost vloţit pouze 

5000 Kč. 

Pro komanditisty platí opak neţ pro celou v. o. s. , tedy neplatí zákaz konkurence. 

Rozdělení zisku je uvedeno v podmínkách, stanovených ve společenské smlouvě, přičemţ 

zisk komplementářů – fyzických osob, se zdaňuje podle daně z příjmu fyzických osob a dále 

podléhá pojistnému sociálního pojištění. 

Společnost se můţe v určitých případech změnit na veřejnou obchodní společnost, a to bez 

likvidace. 

 

  

Nevýhody:  

Je zde nutnost sepsat společenskou smlouvu a zaloţení společnosti jako takové je náročnější, 

co se týká administrativy. 

 Jak je výše uvedeno, ţe komplementáři podléhají zdanění daní z příjmu fyzických osob, tak 

k nevýhodám celé společnosti patří, ţe zisk komanditistů je zdaňován daní z příjmu 

právnických osob a při vyplácení zisku je ještě zdaněn sráţkovou daní. 

V komanditní společnosti můţe docházet k častým sporům z důvodu odlišné míry rizika obou 

skupin. 

Společenská smlouva se dá změnit, ale pouze v případě, ţe budou souhlasit obě skupiny 

společníků (komanditisté a komplementáři). 
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2.3.1.6 Družstvo 
 

 Tento druh společnosti je velice specifický. Jedná se o neuzavřený počet osob, které 

zakládají určité společenství za účelem podnikání nebo zajišťování potřeb hospodářských a 

sociálních členům společenství. Minimální počet členů je pět, ale v případě ţe budou pouze 

dvě a více právnických osob, můţe být toto společenství také zaloţeno. Za závazky 

společnosti ručí společnost celým svým majetkem. Členové za závazky vůbec neručí, coţ je 

samozřejmě výhoda. Základní vklad musí činit nejméně 50 tisíc Kč s tím, ţe do data podání 

návrhu na zápis do obchodního rejstříku musí být splaceno minimálně 50 %. V případě 

minimálního vkladu tedy 25 tis. Kč. Mezi orgány druţstva patří členská schůze, 

představenstvo a kontrolní komise, která má kontrolní funkci. Význam celého druţstva je tedy 

v tom, vytvářet vhodné podmínky a výhody pro samotné členy tohoto společenství. 

 

Výhody:  

Při přijetí nového člena není ţádný velký problém, je to poměrně jednoduché stejně jako 

vystoupení člena ze společenství. 

Všichni členové jsou si ve společenství rovni.  

Při zaloţení společnosti se vkládá poměrně nízký základní kapitál. 

Při vyplácení podílů ze zisku se neplatí pojistné na sociální pojištění. 

Ţádný z členů neručí osobně za závazky, společnost ručí pouze jako taková. 

 

Nevýhody:  

Pro členy představenstva platí stejně jako pro kontrolní komisi zákaz konkurence. 

Je zde povinnost vytvářet nedělitelný fond. 

Při vyplácení zisku společníkům, jsou opět podíly dvakrát zdaňovány. Nejprve daní z příjmů 

právnických osob a poté ještě pomocí sráţkové daně. 

 

 

2.3.1.7 Akciová společnost 
 

 Tento druh společnosti patří mezi kapitálové společnosti. Z hlediska organizace a 

velikosti se jedná o nejsloţitější společnost. I proto se nezakládá tato společnost při malém a 

středním podnikání. Společnost musí být zaloţena dvěma nebo více zakladateli. Pokud je 
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však zakladatel právnická osoba, můţe tuto společnost zaloţit i sám. Základní kapitál je 

rozloţen na několik akcií o určité jmenovité hodnotě. Základní kapitál bez veřejné nabídky 

akcií musí činit alespoň 2 mil. Kč. Oproti tomu základní kapitál s veřejnou nabídkou akcií 20 

mil. Kč. Společníky v této společnosti tvoří akcionáři. Tito společníci neručí za závazky 

společnosti, ale společnost jako celek ručí za závazky společnosti celým svým majetkem. 

Nejvyšším orgánem akciové společnosti je valná hromada. Statutárním orgánem je 

představenstvo, které se skládá z členů, které volí valná hromada. Představenstvo má 

stanoven minimální počet členů na tři. Na vykonávání funkcí představenstva a na provádění 

podnikatelské činnosti dohlíţí dozorčí rada, ta musí mít rovněţ minimálně tři členy. 

 

Výhody:  

Členové společnosti (akcionáři) neručí vůbec za závazky společnosti. 

Akciová společnost je jakási značka záruky, ţe bude v očích veřejnosti fungovat solidně a 

finančně zajištěně. 

Část daně (konkrétně polovinu) sraţené z vyplácených dividend lze uplatňovat jako slevu na 

dani společnosti. Dividenda jsou tedy daňově odpočitatelnou poloţkou. 

Vyplácené dividendy, které fungují jako část zisku, nepodléhají pojistnému sociálního 

pojištění. 

 

Nevýhody:  

Jako hlavní nevýhoda je při velikosti společnosti základní kapitál. Ten je velice vysoký. Jak je 

jiţ výše uvedeno – 2 mil Kč bez veřejné nabídky akcií a 20 mil Kč s veřejnou nabídkou akcií. 

Právní úprava této kapitálové společnosti je velice náročná a komplikovaná. Stejně tak je 

komplikovaná i administrativa při zaloţení a sepsání společenské smlouvy. 

Nedá se zaloţit pouze jednou fyzickou osobou. 

Platí zde zákaz konkurence pro všechny členy představenstva. 

V akciové společnosti platí povinnost sestavovat výroční zprávu společnosti a povinnost 

zveřejňovat údaje z ověřené účetní závěrky. 

Platí zde opět stejné zdanění jako u druţstva. Zisk je zdaňován daní z příjmů právnických 

osob, a vyplacené dividendy ze zisku jsou ještě zdaňovány sráţkovou daní. 
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2.3.1.8 Společnost s ručením omezeným 
 

 Pokud se budeme bavit o podnikání malých a středních firem, tak tato forma 

společnosti je určitě nejrozšířenější a nejpouţívanější. Společnost s ručením omezeným je 

kapitálová společnost stejně jako akciová společnost. Ovšem není aţ tak náročná na základní 

kapitál a další podmínky pro provozování společnosti. Základní kapitál je zde tvořen všemi 

společníky společnosti. Společnost můţe být však zaloţena i jednou jedinou osobou. Horní 

hranice počtu společníků je padesát. Pokud je opravdu zaloţena jen jedním členem, tak tento 

člen nesmí figurovat jako jediný člen nebo jediný zakladatel v uţ jiné vzniklé společnosti. 

Základní kapitál společnosti muší činit minimálně 200 tis. Kč. Zároveň zde platí to, ţe vklad 

kaţdého společníka ve společnosti musím být alespoň 20 tis. Kč. Společníci ručí za závazky 

společnosti do výše svých nesplacených vkladů, a to do té doby, dokud není splacení vkladů 

do plné výše společníky uskutečněno a zapsáno v obchodním rejstříku. Naproti tomu 

společnost ručí za závazky společnosti neomezeně, tedy celým svým majetkem. Společnost 

musí také vytvářet povinně rezervní fond. Společníci se domlouvají o zaloţení a dalších 

podrobnostech ve společenské smlouvě. V případě ţe je společník jen jeden, tak se sepisuje 

zakladatelská listina. Nejvyšším orgáne společnosti s ručením omezeným je valná hromada. 

Statutárním orgánem jsou jednatelé, kteří jsou jmenovaní valnou hromadou. Ve společenské 

smlouvě se dále mohou stanovit členové dozorčí rady. 

 

Výhody:  

Společníci ručí za závazky pouze omezeně, jak uţ plyne ze samotného názvu kapitálové 

společnosti.  

Platí zde zákaz konkurence pro jednatele. Lze tento zákaz také rozšířit na společníky, a to 

pomocí společenské smlouvy.  

Jako vklad se dá pouţít také nepeněţitý vklad. Jakýkoliv vklad lze splatit do pěti let, ale před 

podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku musí být splaceno minimálně 30% kaţdého 

vkladu. V celkové výši to musí být alespoň 100 tis. Kč.  

Jako u akciové společnosti tu lze stanovit dozorčí radu jako kontrolní orgán společnosti. 

Podíly na zisku, které jsou vypláceny fyzickým osobám, nepodléhají pojistnému na sociální 

pojištění.  

Polovinu daně, která se sráţí z vyplácených podílů na zisku, se můţe uplatnit jako sleva na 

dani společnosti. 
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Nevýhody:  

Musí se vkládat základní kapitál.  

Podobně jako u akciové společnosti jde o sloţitější chod společnosti co se týká administrativy 

a samotného zaloţení.  

Při zaloţení je potřeba mnoho času na vyplnění administrativních poloţek a různých dalších 

dokumentů.  

Zisk společnosti je zdaňován daní z příjmů právnických osob, přičemţ vyplacené podíly na 

zisku jdou dále zdaňovány sráţkovou daní.     

     

2.4  Živnostenské oprávnění 

 

Jak fyzická, tak i právnická osoba můţe vykonávat podnikatelské aktivity pouze 

v případě, ţe jsou oprávněni nebo registrovaní, které poskytuje ţivnostenský úřad, profesní 

komora nebo jiné orgány, které jsou k tomuto zákonem pověřeny. V ČR se v drtivé většině 

případů podniká na základě ţivnostenského oprávnění vydaného ţivnostenským úřadem. 

V souvislosti s vydáním ţivnostenského oprávnění je správní poplatek. 

 

2.4.1 Vydání živnostenského oprávnění 
 

Osoba, která ţádá o toto oprávnění ţádá příslušný úřad podle toho, kde se nachází 

sídlo dané právnické osoby, nebo v případě fyzické osoby, kde má místo bydliště. Osoba 

podává na úřad ohlášení ţivnosti nebo ţádost o koncesi. Obsah písemnosti „ohlášení ţivnosti“ 

je uveden v § 45 ţivnostenského zákona a to jak pro fyzické, tak i pro právnické osoby. 

Obsah „koncese“ je uveden v § 50 náleţitosti ţádosti o koncesi.  

K těmto formulářům se zpravidla musí přiloţit určité dokumenty:  

Výpis z rejstříku trestů, který není starší neţ 3 měsíce.  

Pokud existuje nějaký odpovědný zástupce, tak je třeba doloţit i jeho výpis z rejstříku trestů 

za stejných podmínek. 

Občanský průkaz pro ověření totoţnosti a plnoletosti. 

Doklad, který prokazuje ţe osoba je odborně či jinak způsobilá. 
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Doklad, který opravňuje danou osobu uţívat prostory, které jsou uvedeny jako místo 

podnikání. 

Výpis z obchodního rejstříku. (Pokud existuje). 

 

2.4.2 Jak postupovat před zažádáním o 
živnostenské oprávnění 

 

Před zaţádáním o ţivnostenské oprávnění musí daná osoba splnit ověřit několik 

skutečností, zda můţe vůbec provozovat podnikatelskou činnost. 

 Osoba musí splňovat všeobecné podmínky a v případě, vyţaduje-li to ţivnost, musí 

splňovat také zvláštní podmínky.. 

 

Všeobecné podmínky:  Dosaţení věku 18 let. 

     Způsobilost k právním úkonům. 

     Bezúhonnost, která je prokázána ve výpisu z rejstříku trestů. 

    

Zvláštní podmínky: Tyto podmínky souvisí s tím, ţe k provozování ţivností je potřeba 

odborná nebo jiná způsobilost. Kromě volného typu ţivnosti je zapotřebí splnění zvláštních 

podmínek u všech ostatních. 

Doklad o vyučení (výuční list) je zapotřebí u řemeslných ţivností.  

U vázaných ţivností se jedná o předloţení dokladu o odborné způsobilosti – osvědčení 

nebo doklad o dosaţeném vzdělání (středoškolské, vysokoškolské) a popřípadě odborná 

praxe.  

U koncesovaných ţivností je nutno splnit odbornou způsobilost a splnit podmínky 

podle zvláštního zákona. 

 

Existuje moţnost, ţe osoba, která chce provozovat podnikatelskou činnost, nesplňuje 

poţadované zvláštní podmínky. Ovšem i v tomto případě lze podnikat. Osoba si určí svého 

odpovědného zástupce (fyzická osoba). Tento zástupce poté odpovídá za řádný provoz 

ţivnosti a za dodrţování ţivnostenskoprávních předpisů a která je v pracovněprávním vztahu 

k podnikateli (pokud se nejedná o manţela nebo manţelku. Odpovědný zástupce musí 

splňovat zároveň všeobecné a zvláštní podmínky a musí mít bydliště na území ČR. Pokud se 
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nejedná o občana ČR, tak se musí dostavit na pohovor před ţivnostenský úřad z důvodu 

znalosti českého jazyka. 

Pro ohlašovací ţivnost se zahájení i ukončení činnosti odpovědného zástupce musí 

nahlásit příslušnému úřadu do 15 dnů od vzniku dané skutečnosti.  

U koncesovaných ţivností musí odpovědný zástupce schválen ţivnostenským úřadem. 

 

 Osoba musí zjistit, do jaké skupiny daná ţivnost, kterou chce vykonávat, patří. 

 

Ţivnosti se dělí jednak podle rozsahu oprávnění a dále se dělí podle poţadavků na 

odbornou způsobilost. 

 

1. Podle  rozsahu oprávnění se ţivnosti rozdělují: Obchodní ţivnosti – jedná se o činnosti 

koupě zboţí za účelem dalšího prodeje, dále to můţe být provozování čerpacích stanic 

s palivy a mazivy a provádění draţeb mimo výkon rozhodnutí. 

              Výrobní ţivnosti – Tyto ţivnosti nejsou 

zákonem konkrétně vymezeny, ale zákon stanovuje pouze rozsah dalších činností přípustných 

v rámci daného oprávnění. 

             Ţivnosti se sluţbami – Jedná se 

například o poskytování oprav a údrţby věcí, přepravy osob a zboţí a provozování cestovních 

kanceláří. Dále poskytování pohostinství a ubytování, provozování zastaváren a další činnosti, 

které uspokojují potřeby. 

 

2. Podle poţadavků na odbornou způsobilost: Ohlašovací – Mohou být provozovány za 

předpokladu splnění všeobecných podmínek a případně zvláštních podmínek. Tyto ţivnosti se 

ještě rozdělují na řemeslné (Krom splnění všeobecných podmínek je zapotřebí splnění také 

zvláštních předpisů – praxe, odborná způsobilost), vázané (Stejné jako u řemeslných. 

V případě zvláštních podmínek se prokazuje vzdělání), volné (U tohoto druhu stačí pouze 

všeobecné podmínky). 

             Koncesované – Tyto ţivnosti lze provozovat 

aţ na základě udělení povolení (koncese). 

 

 Osoba musí ověřit, zda činnost, v níţ chceme podnikat, vykazuje znaky ţivnosti. 

 



 19 

Ţivnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní 

odpovědnost, za účelem dosaţení zisku a za podmínek stanovených ţivnostenským zákonem.  

(upravuje § 4 ţivnostenského zákona). 

 

2.5  Vznik právnické osoby 

 

Podrobný popis zaloţení právnické osoby je popsán v obchodním zákoníku. Zde je 

uvedeno zaloţení společnosti s ručením omezeným v základních bodech. Společnost 

s ručením omezeným, jak je výše uvedeno, je nejčastěji se vyskytující právnickou osobou 

v ČR. 

 

a)       Nejprve je nutné sepsat společenskou smlouvu, pokud je společníků víc. Jestli je pouze 

jeden společník (zakladatel), sepisuje se zakladatelská listina. Tyto písemnosti musí mít určité 

náleţitosti: Firma a sídlo společnosti, určení společnosti, předmět podnikání, výše základního 

kapitálu společnosti a jednotlivé vklady společníků a u nich způsob a lhůty splácení, jména a 

bydliště jednatelů společnosti, jména a bydliště členů dozorčí rady (pokud je rada vůbec 

zřízena), správce vkladu a další ostatní údaje, které jsou určeny v obchodním zákoníku. 

 

b)       Sloţení části základního kapitálu správci vkladu. V předchozích kapitolách je uvedena 

výše tohoto kapitálu. V tomto bodě jde o splacení minimálně 30% kaţdého vkladu. Přitom je 

nutno sloţit alespoň 100 tis. Kč. Pokud je však pouze jeden společník, pak musí být splacen 

před zápisem celý základní kapitál. 

 

c)    Zajištění ţivnostenského oprávnění nebo jiného oprávnění k provozované činnosti. 

(Tento bod je uveden výše). 

 

d)        Zapsání do obchodního rejstříku.  

Návrh na zapsání je nutno podat do 90 dnů od zaloţení společnosti. Společně s tímto 

návrhem je nutno dodat potřebné listiny. Je nutno dodat společenskou smlouvu, potvrzení o 

splacení od správce vkladu, oprávnění k provozované činnosti. Pokud se vkládá do podniku 

majetek, je nutno dodat posudek o ocenění těchto nepeněţních vkladů. Přikládá se rovněţ 
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nájemní smlouva nebo výpis z katastru nemovitostí, jako doklad, ţe existuje právo pouţívat 

určité prostory. 

 

Pokud je společnost zapsána do obchodního rejstříku, pak právě vznikla. Je nutné 

nezaměňovat se zaloţením společnosti. Zaloţením společnosti se chápe sepsání společenské 

smlouvy. 

 

2.6  Podnikatelský plán 

 

Tento dokument je samozřejmostí ve spojení se zahájením podnikání. Kaţdý 

podnikatel, který zakládá podnik, zpracovává podrobně podnikatelský plán, který popisuje 

všechny vnitřní i vnější faktory, které souvisejí se zahájením podnikání. Měl by ukazovat, 

jaké záměry má podnikatel do budoucna. V případě několika společníků, by se měli podílet 

všichni na jeho tvorbě. Jedná se tedy o týmovou práci. 

 

2.6.1 Struktura podnikatelského plánu 
 

Pevné sloţení (struktura) podnikatelského plánu není nijak předepsaná. Ani být pevně 

předepsaná nemůţe, protoţe existuje řada různých druhů firem a pro kaţdou je struktura 

poněkud odlišná.  Ale je zde několik částí plánu, které by neměly chybět v podnikatelském 

plánu kaţdé společnosti. 

a)        Obsah na začátku plánu – Na první pohled se zdá, ţe taková maličkost nemá význam, 

ale pro externí účely jako jsou například investoři, je obsah určitým usnadněním a 

zpřehlednění plánu. Není nutné mít obsah dopodrobna konkretizovaný, ale stručný obsah by 

neměl chybět v ţádném plánu. 

b)     Shrnutí plánu – V shrnutí by mělo být zachyceno především to, čím se podrobněji  

podnikatelský plán zabývá. Neměl by být moc dlouhý (měl by obsahovat zhruba 2 aţ 7 stran). 

c)        Všeobecný popis firmy – V tomto bodě se uvádí základní informace o podniku jako je 

datum zaloţení, sídlo, jména společníků, proč se podnik zaloţil a co bude vlastně produktem 

společnosti. U podniku, který uţ nějaký čas funguje na trhu, se uvádí jeho minulost, změna 

majitelů, úspěchy podniku. 
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Dále se v této části uvádí strategie firmy – dlouhodobé cíle a cesty, jak k nim dojít. Tyto cíle 

jsou vyjadřovány jak slovně, tak v číslech. 

d)        Klíčové osobnosti – Zde se uvádí důleţité osoby, které působí ve společnosti. K nim se 

uvádí jejich vzdělání a někdy také ţivotopisy (to není časté), které se přidávají jako příloha. 

V této části je třeba uvést také organizační schéma. V případě zakládání nového podniku se 

mohou zaznamenat do plánu dvě schémata. Jedno, které bude fungovat při rozběhu firmy, a 

druhé při zavedení firmy na trh a obsazení všech funkcí v podniku. 

e)       Produkty – Tady podnik prezentuje svoje produkty, které chce produkovat. Je to hlavní 

činnost podniku, z které má později podnik obraty. Není zde nutné uvádět podrobné 

technologie produkce. 

f)      Okolí firmy – Podnik sleduje a analyzuje svoje blízké okolí. Protoţe tam na něj čekají 

různé příleţitosti, ale také hrozby. Proto je třeba dobře znát a poznat okolí. Jednat se můţe o 

podnebí, o legislativní podmínky, ekonomickou a technologickou situaci.  

Do této části patří také sledování konkurence. Je třeba znát slabé a silné stránky konkurentů. 

Není dobré přicházet s produktem na území, kde se stejným produktem je firma uţ řadu let 

velice úspěšná a má velice málo slabých stránek. V tomto případě by šla firma do rizika a je 

vhodné zvolit jiné území. 

g)           Prodej – Analyzují se činnosti, které souvisejí s prodejem. Jedná se o zkoumání trhu, 

plánování prodeje. Zařazují se sem i činnosti, které podporují prodej (reklama, veletrhy). 

h)        Výroba – Uvádí se popis výrobních postupů a zvýrazňování konkurenčních výhod, 

souvisejících s výrobou. Zde se zařazují i vztahy s dodavateli, a vyzdvihují se ty komponenty, 

které jsou pro výrobu klíčové. 

i)       Personální otázky – Zde se firma zabývá personální situací v podniku. Jak jsou 

zaměstnanci kvalifikovaní a jaké nároky na ně podnik má. Dále se uvádí aktuální situace na 

trhu práce v dané oblasti. 

j)           Finanční plán – Tato část se zabývá ve většině čísly. Převádí se předchozí části do 

finanční podoby. Uvádí se zde především plánovaný výkaz zisků a ztrát, plánovaná rozvaha a 

plán peněţních toků. 

k)        Příloha – Jako příloha se přikládají výpisy z obchodního rejstříku, ţivotopisy 

klíčových osobností, nákresy, fotografie, výsledky průzkumů (trhu). 
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2.6.2 Účel podnikatelského plánu 
 

Podnikatelský plán můţe být uţíván jak k vnitřním účelům společnosti, tak k vnějším 

účelům. 

Interní účely: Plán můţe slouţit jako nástroj plánování podniku, dále jako nástroj pro 

rozhodování, kontrolování. Někdy můţe slouţit i jako prostředník mezi zaměstnancem a 

zaměstnavatelem. Zaměstnavatel můţe dát nahlédnout do některých částí záměru zaměstnanci 

proto, aby zaměstnanci věděli, jak a co mají přesně udělat. 

Externí účely: Externí účel je nejčastěji nástrojem pro nákladnější investice podniku. 

Pokud chce podnikatel získat úvěr, je nejčastěji poţadavkem věřitele (banky) to, aby věřitel 

předloţil právě podnikatelský plán. Tento plán banka postupně analyzuje a zkoumá jinak 

schopnost firmy realizovat investiční program a také schopnost splácení podniku. 

 

 

3 Představení podniku 
 

Zvolený název pro společnost je PRIMOSTAVOS s. r. o.  Tento podnik se zabývá 

výstavbami a rekonstrukcemi spojené se stavebnictvím. Bude poskytovat kompletní sluţby 

v oblasti stavebnictví. Bude poskytovat výkopové práce, zednické práce, pokrývačské práce, 

klempířské sluţby atd. Firma bude provádět opravy a rekonstrukce bytových a nebytových 

prostor, ale také kompletní výstavbu domů a různých staveb. Vzhledem k velikosti firmy, 

nebude poskytovat výstavbu větších a sloţitějších staveb, jako jsou například panelové domy, 

velká obchodní centra, kulturní střediska (divadla), atd.  

Podnik poskytuje také „stavby na klíč“. Zákazníci této společnosti jsou nyní 

především obyvatelé Ostravy a jejího blízkého okolí. Společnost bude mít sídlo, stejně jako 

svoje skladové prostory, v Ostravě.  

Protoţe se jedná o malou firmu, budeme disponovat 6 zaměstnanci ve společnosti. 

Bude tedy nutno na různé ostatní práce vyhledávat externí firmy. V případě velké pracovní 

vytíţenosti, budeme najímat brigádníky na DPP. 
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4 Praktická část 
 

4.1 Založení společnosti – s. r. o. 

 

V této části se zaměřím na samotné zaloţení společnosti. Rozhodl jsem se pro zaloţení 

stavební společnosti. Nejvhodnější formou podnikání v případě malých a středních firem je s. 

r. o. Proto i tato firma bude zaloţena jako společnost s ručením omezeným. Protoţe budeme 

společnost zakládat dva, chtěli bychom mít samozřejmě co nejmenší ručení. Zároveň bychom 

chtěli vloţit do společnosti co nejméně vlastních zdrojů. S. r. o. nemá vysoký základní 

kapitál. I proto je vhodné zvolení společnosti s ručením omezeným jako právní formy 

podnikání.  

Zaloţení společnosti vzniká sepsáním zakladatelské listiny nebo společenské smlouvy.  

V tomto případě se jedná o společenskou smlouvu, neboť ve společnosti jsou dva 

společníci. 

Pokud je rozhodnuto o právní formě podnikání, postupně se můţe pracovat na 

samotném vzniku společnosti. Je nutno postupovat po jednotlivých krocích. 

 

I. Valná hromada - sepsání společenské smlouvy 

K 5. lednu 2011 byla svolána ustavující valná hromada. Této ustavující valné hromady 

se účastnili oba společníci nově vznikající společnosti a také notář. Cílem této valné hromady 

je především sepsání společenské smlouvy, tedy zaloţení společnosti. Společníci Antonín 

Hodr a Jiří Volný se dohodli na názvu společnosti „PRIMOSTAVOS s. r. o.“ Dále bylo 

součástí určení, kde bude mít firma sídlo a skladové prostory. K tomuto účelu byl vyhledán 

objekt: Ostrava – Mariánské Hory, ul. Kravařská.   

Společnost bude podnikat v oblasti stavebnictví. Podle zákona č. 455/1991 Sb., o 

ţivnostenském podnikání, se jedná o „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“. Jde tedy 

o ţivnost vázanou. K této ţivnosti je potřeba splňovat nejen všeobecné podmínky, ale také 

podmínky zvláštní. Tyto podmínky splňuje Jiří Volný, který se stal odpovědným zástupcem. 

V tento den Jiří Volný podepsal prohlášení, které potvrzuje jeho souhlas, o ustanovení do 

funkce odpovědného zástupce (Příloha 2). Tento odpovědný zástupce absolvoval střední 

stavební školu a pracoval 8 let ve stavebním oboru. Také budeme ohlašovat ţivnost volnou 

„(pronájem a půjčování věcí movitých)“. 
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Další záleţitostí bylo určení jednatele. Tuto funkci bude zastávat Antonín Hodr, který 

vyhotovil podpisový vzor a vyhotovil čestné prohlášení (Příloha 3). Funkci správce vkladu 

bude provozovat druhý ze společníků, tedy Jiří Volný, který podepíše prohlášení správce 

vkladu (Příloha 4).      

Bylo také rozhodnuto o výši základního kapitálu, který je určen na 800 000,- Kč. Na 

tomto vkladu se oba společníci budou podílet rovnoměrně. Kaţdý se podílí 400 000,- Kč. 

Na závěr byla podepsána společenská smlouva (Příloha 1)za přítomnosti notáře. 

 

II. Sloţení stanovené části základního kapitálu správci vkladu 

K 6. lednu 2011 správce vkladu zřídil bankovní účet, na který téhoţ dne oba dva 

společníci vloţili hotovost stanoveného kapitálu, který je uveden ve společenské smlouvě. 

Jedná se o částku 400 000,- Kč za kaţdého – tedy 800 000,- Kč celkem. Po sloţení hotovosti 

banka vydala potvrzení o jejich splaceném vkladu a zaznamenala výši celkového kapitálu. 

Toto potvrzení se později přikládá k ţádosti o zápis do obchodního rejstříku. 

III. Podnikatelské prostory 

Jednatel Antonín Hodr dne 8. ledna 2011 podepsal za společnost smlouvu o nájmu 

nebytových prostor a skladu (Příloha 5) (celý objekt najednou) s majitelem. Tento objekt se 

nachází v Ostravě – Mariánských Horách, ulice Kravařská 1111/1. 

IV. Výpis z rejstříku trestů 

Před ohlášením ţivnosti se musí zajistit také to, aby byly splněny všeobecné 

podmínky. Jednatel Antonín Hodr zaţádal dne 10. ledna 2011 o výpis z rejstříku trestů 

(Příloha 6). Ten mu byl poskytnut po předloţení dokladu o zaplacení správního poplatku, 

který činí 50,- Kč, a také předloţení občanského průkazu a samozřejmě příslušného 

vyplněného formuláře. Předloţení tohoto potvrzení se provádí na počkání. 

V. Ohlášení ţivnosti 

Dne 12. ledna 2011 byla provozovaná ţivnost ohlášena ţivnostenskému úřadu 

v Ostravě 729 30, Prokešovo náměstí 1803/8. Nevyplňujeme samotnou ţádost, ale v těchto 

případech se pouţívá JRF (jednotný registrační formulář) (Příloha 7). K tomuto formuláři je 
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třeba doloţit opět doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 1000,- Kč. Dále je třeba 

doloţit doklad o nájmu nebytových prostor, společenskou smlouvu. Jedná se o ţivnost 

vázanou, takţe je třeba prokázat i doklad o absolvování praxe a maturitní vysvědčení Jiřího 

Volného. Jiří Volný dodá také čestné prohlášení odpovědného zástupce. Také budeme 

ohlašovat ţivnost volnou, „pronájem a půjčování věcí movitých“. 

 

VI. Výpis z ţivnostenského rejstříku 

Dne 17. ledna 2011 společnost obdrţela výpis z ţivnostenského rejstříku. Tento výpis 

byl poskytnut bez identifikačního čísla (IČ), protoţe toto číslo ještě nebylo obdrţeno. 

VII. Návrh na zápis do obchodního rejstříku 

Dne 19. ledna 2011 byl podán návrh na zápis do obchodního rejstříku (Příloha 10). 

Tento návrh na zápis se podává rejstříkovému soudu, tedy Krajskému soudu. V tomto případě 

je návrh podán Krajskému soudu v Ostravě 728 81, Havlíčkovo nábřeţí 1835/34. Návrh je 

podepsán jednatelem a také úředně ověřen. K návrhu se přikládají také náleţité dokumenty, 

které je nutno doloţit: Společenská smlouva,výpis z ţivnostenského rejstříku, smlouva o 

pronájmu nebytových prostor, potvrzení správce vkladu o splnění vkladové povinnosti, výpis 

z rejstříku trestů jednatele, který nesmí být delší neţ 3 měsíce, a dále jeho prohlášení o tom, 

ţe je plně způsobilý k právním úkonům a splňuje podmínky podle § 381 obchodního 

zákoníku.  

Tento návrh je zpoplatněn. V případě společnosti s ručením omezeným je to 5000 Kč.  

VIII. Zápis do OR a přidělení IČ 

Dne 24. ledna 2011 bylo obdrţeno rozhodnutí o zápisu do obchodního rejstříku. Od 

tohoto data běţí doba 15 dnů pro nabytí právní moci. Od tohoto data vzniká oficiálně 

společnost PRIMOSTAVOS s. r. o. Vznik společnosti je tedy zaznamenán od 8. února 2011. 

Zároveň bylo společnosti přiděleno IČ 66556689. 
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IX. Změnový list 

Dne 14. února 2011 společnost vyplnila změnový list pro ţivnostenský úřad (Příloha 

11). V tomto listu je uvedeno přidělené identifikační číslo nově vzniklé společnosti, a také 

datum vzniku společnosti 

X. Přihláška k daňové registraci 

Stejný den (14. února 2011) byla zároveň podána přihláška k daňové registraci 

finančnímu úřadu v Ostravě (Příloha 12). Touto přihláškou získáme daňové identifikační 

číslo. 

XI. Získání DIČ 

Dne 21. února 2011 bylo společnosti PRIMOSTAVOS s. r. o. přiděleno DIČ: 

CZ66556689. 

 

Pokud je společnost zapsána do Obchodního rejstříku, zároveň je povinna 

zveřejňovat údaje z účetní závěrky. Dále vzniká povinnost zaloţit je v elektronické 

podobě do sbírky listin . 

 

4.2  Podnikatelský plán 

 

4.2.1 Shrnutí a všeobecný popis firmy a cíle 
V následujících bodech se dozvíme konkrétní informace o společnosti a také o 

společnících tohoto podniku. Konkrétně zde bud analyzováno to, jakých krátkodobých a 

dlouhodobých cílů chce společnost dosáhnout. Také zde bude popsáno jakou cestou chce 

společnost jít. Také zde je uvedeno, jakým způsobem zde bude financován chod firmy. Určitě 

také nebude vynechána stránka, týkající se personalistiky společnosti. V tomto plánu bych 

chtěl také alespoň okrajově popsat, s jakými technologiemi bude společnost pracovat u 

jednolitých druhů prací. 
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Název společnosti: PRIMOSTAVOS s. r. o. 

 

Právní forma společnosti: Společnost s ručením omezeným (s. r. o. ) 

 

Sídlo společnosti: Kravařská 111/1 , 709 00   OSTRAVA – Mariánské Hory 

 

Obrázek 1 – Sídlo společnosti 

 

Společníci: Antonín Hodr  

         Jiří Volný  

 

Jednatel: Antonín Hodr 

 

Správce vkladu: Jiří Volný 

 

Produkt společnosti: Stavební práce 

 

Kontakt: Pevná linka: +420 596 125 698 

               Mobil: +420 777 968 457 

 

     E – mail: primostavos@seznam.cz 

                www: www.primostavos.cz 
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Ţivnostenské oprávnění: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování – ţivnost vázaná  

        Výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 

ţivnostenského zákona – ţivnost volná (obory: přípravné a dokončovací stavební práce, 

specializované stavební činnosti, zprostředkování obchodu a sluţeb, velkoobchod a 

maloobchod, pronájem a půjčování věcí movitých) 

 

Cíle firmy: Jedním z hlavní cílů je zajistit, aby společnost měla dlouhodobou a co 

nejstabilnější pozici na stavební trhu. To nebude zrovna jednoduché. Se stavebními firmami 

se za posledních pár let doslova roztrhl pytel. K tomu, abychom mohli dosáhnout tohoto cíle 

je třeba klást důraz na některé stěţejní prvky v podniku.  

Asi jako u kaţdého podniku je tím nejdůleţitějším faktorem cena. Vzhledem k velice 

rozšířenému trhu se stavebnictvím, bude opravdu stěţejní, jakou cenou bude tato společnost 

disponovat. Pokud bude cena příliš vysoká, potenciální zákazníci dají ve většině případů 

raději předost firmě, která za stejnou sluţbu bude poţadovat méně. Cena se bude uzavírat na 

takzvané „stavební dílo“. Tím můţe být stavba, stavební práce nebo stavební objekt.  

Tím druhým velice důleţitým faktorem, který je téměř stejně důleţitý jako je cena, je 

samozřejmě kvalita odvedené práce. S tím souvisí i to, jací zaměstnanci jsou ve společnosti 

zaměstnaní. Je jasné ţe jak cena, tak kvalita musí být vyváţená. Není samozřejmě dobré, pro 

společnost, aby ceny byly nastaveny tak, ţe budou pro zákazníky opravdu atraktivní, ale 

odváděná práce bude nekvalitní. Například bude docházet k častým reklamacím a podobně. O 

takovouto práci bude dříve či později menší zájem a ekonomika podniku to zcela jistě pocítí. 

Tím primárním cílem, jako asi u kaţdého jiného podniku, je samozřejmě 

maximalizace zisku. Mezi krátkodobé cíle však tento cíl není primární. S maximalizací zisku 

souvisí samozřejmě sniţování nákladů. Proto je nutné provádět kvalitní kontrolu zaměstnanců 

a pracovních výkonů. Je nutné zaměstnávat zodpovědné a dostatečně kvalitní pracovníky. 

S maximalizací zisku v tomto oboru souvisí také to, abychom měli neustále zajištěné stavební 

příleţitosti. Nelze dokončit jednu stavbu a poté teprve hledat další pracovní příleţitost. 

Vedení společnosti se v tomto směru musí snaţit vyhledat takovou práci, která bude pro 

podnik vyhovující jednak velikostí, tak i schopností dokončit termíny dokončení. 
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Krátkodobé a dlouhodobé cíle – jejich dílčí cíle: 

 

Tabulka 1: Cíle společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

I. Krátkodobé cíle – Tyto cíle se obvykle stanovují v časovém horizontu do jednoho roku. 

V tomto případě se jedná o splnění těchto cílů do konce tohoto roku. Tedy do konce roku 

2011. Myslím, ţe tyto cíle jsou pro začátek velice důleţité a je nutné se jim alespoň přiblíţit. 

 

a) Proniknutí na trh 

 Úplným počátečním krátkodobým cílem snad ve všech typech podnikání je proniknutí 

na trh. Ani v tomto případě to nebude jiné. Chtěli bychom proniknout na trh a dostat se do 

podvědomí zákazníků jako spolehlivá firma. Souvisí to s tím, abychom dostávali takové 

zakázky, které bude společnost schopna bez problémů a bez časových zpoţdění plnit. Aby se 

firma dostala do podvědomí zákazníků, je třeba odvádět kvalitní práci, aby si firma dělala 

reklamu přímo u samotných zákazníků. Bude proto nutné provádět kvalitní kontroly odváděné 

práce. S proniknutím na trh souvisí také nastavit v počátcích niţší ceny. Firma by neměla 

dosahovat v prvních období své existence převratných zisků. S tím souvisí také další 

krátkodobý cíl. 

 

b) Nebýt ve ztrátě 

 Není primárním cílem v krátkodobém časovém horizontu to, aby podnik dosahoval 

velkých zisků. Je ale důleţité, aby byl schopen splácet své závazky. V praxi to znamená, aby 

stavební společnost byla schopna splácet materiál u dodavatelů se stavebním materiálem. 

Stavební materiál je nutným prostředkem k tomu, aby mohla firma prokvět svoji činnost. 

Proto není dobré být zadluţený u svých dodavatelů. Dále je nutné splácet poskytnutý úvěr, 

který bude poskytnut u banky.  

 Zkrátka společnost bude v tomto směru úspěšná tehdy, pokud do konce roku 2011 

nebude mít ţádné závazky vůči dodavatelům, bance, zaměstnancům a dalším institucím. 

Krátkodobé 

cíle 

Proniknutí na trh 

Nebýt ve ztrátě 

Maximální produktivita zaměstnanců 

Dlouhodobé 

cíle 

Maximalizace zisku 

Poskytování sluţeb na větším území 
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Společníci by proto měli být spokojeni s tím, ţe firma nebude ve ztrátě a ţe bude mít případě 

pouze malý zisk. 

 

c) Maximální produktivita zaměstnanců 

 I s tímto cílem souvisí cíl první (proniknutí na trh). Je nutné odvádět kvalitní práci 

s maximální moţnou produktivitou. Zároveň by ale nebylo vhodné klást na zaměstnance příliš 

velké nároky. Důleţitým faktorem v tomto cíli by měla být vhodná motivace zaměstnanců. 

Zaměstnancům budou nastaveny příplatky ke mzdě jako jsou prémie, odměny a různé 

příplatky. Budou vypsány odměny za to, pokud bude práce dokončena před jejím datem 

dokončení. Je dobré zajišťovat zaměstnancům vhodné pracovní prostředí. Proto firma bude 

pouţívat stroje, pomocí nichţ zaměstnanci nebudou muset vyprodukovat tolik lidské síly, a tu 

budou moci pouţít jinde. Půjde tedy o ulehčení práce, u které to půjde. Je také velice důleţité 

to, jak budou rozvrţeny jednotlivé pracovní postupy. Je nutné minimalizovat pracovní 

prostoje. Organizace práce a jednotlivých jejich kroků je tudíţ podstatným faktorem 

v produktivitě zaměstnanců. Není zkrátka dobré to, kdyţ například zedníci dokončí betonové 

podlahy, a poté musí několik dní čekat na to, neţ bude moţné na této desce dále pracovat. Je 

proto vhodné, uspořádat jednotlivé kroky tak, aby na sebe navazovaly a neustále měli 

zaměstnanci co dělat. 

 

II. Dlouhodobé cíle – Tyto cíle se stanovují na delší časové horizonty neţ je jeden rok. Proto 

jsou to cíle dlouhodobé.  

 

a) Maximalizace zisku   

U dlouhodobých cílů uţ je zcela na místě a správné, uvést právě maximalizaci zisku. 

Tento cíl je primárním v drtivé většině podniků. I tady ho řadíme jako primární cíl 

společnosti. Při maximalizaci zisku je nutné sniţovat náklady. Se sniţováním nákladů souvisí 

uţ některé body, které byly uţ zmíněny. Je jím třeba vhodná organizace práce, aby 

nedocházelo k situacím, kdy se tvoří časové prostoje.  

V dalších letech se plánuje rozšířit podnik ve smyslu zvýšení počtu zaměstnanců. 

Proto bude moţné realizovat větší počet zakázek a tudíţ by mělo docházet i k větším obratům 

podniku. Pokud bude mít firma větší počet zaměstnanců, nejen ţe bude schopna zajišťovat 

větší počet zakázek, ale také bude schopna provádět i rozsáhlejší pracovní projekty, neţ tomu 

bude například v prvních dvou letech, kdy firma provádí pouze rodinné domy, rekonstrukce a 

další drobné stavební projekty. Bude moţné provádět daleko náročnější a rozsáhlejší stavby. 
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b) Poskytování sluţeb na větším území 

 V počátcích se firma bude zaměřovat na zákazníky v oblasti Ostravy a okolí. 

V budoucnu se předpokládá ale růst firmy. Proto bude nutné i z hlediska jejího růstu, zaměřit 

se na širší spektrum zákazníků. Bude nutné se zaměřit na větší lokalitu neţ je pouze Ostrava a 

okolí. Tento dlouhodobý cíl by se dal v tomto případě rozdělit na dva dílčí cíle. 

 Cílem do 4 let by mělo být to, aby firma rozšířila v rámci celého kraje. Toho dosáhne 

tehdy, pokud bude postupně plnit předchozí cíle. Do 8 let je jako cíl, rozšíření v rámci celé 

Moravy a Slezska. 

  

 

4.2.2 Klíčové osobnosti ve firmě 
 

Firma byla zaloţena dvěma společníky: 

Jiří Volný 

- absolvent VŠB-TUO, Stavební fakulta 

- odpovědný zástupce 

- správce vkladu 

- kontrola a vedení lidí 

 

Antonín Hodr 

- praxe v oboru 6 let (zednictví, tesařství, pokrývačství) 

- jednatel společnosti 

- zodpovědnost za sjednávání zakázek společnosti 

 

4.2.3 Produkt firmy 
 Produktem této firmy budou samozřejmě sluţby. Předmětem podnikání nebude prodej 

zboţí, ale prodej sluţeb. Prodávané sluţby budou poskytovány v oboru stavebnictví. Firma 

bude poskytovat stavby na klíč. To v praxi znamená to, ţe bude zařizovat kompletní sluţby 

spojené s výstavbou a to i v případě, ţe dané sluţby sama neposkytuje.  

 Jde o to, ţe firma nedisponuje tolika druhy zaměstnanců. Nelze proto ze svých 

personálních zdrojů poskytovat všechny sluţby spojené s výstavbou. I z tohoto důvodu musí 
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firma disponovat některými ţivnostmi volnými. Na práce, které nebude moci provádět ze 

svých zdrojů, bude najímat externí dodavatele, kteří dané sluţby budou vykonávat.  

 Primární činností, kterou bude společnost poskytovat budou tedy zednické práce. Na 

tuto činnost bude tedy dokonale vybavena a na ostatní činnosti bude mít externí dodavatele. 

Z hlediska velikosti firmy by nebylo vhodné, mít ještě zaměstnané tesaře, pokrývače a jiné 

zaměstnance. Pro začátek by bylo obtíţné všechny tyto zaměstnance vyuţít a hledat práci. 

Proto, pro začátek podnikání budeme mít pouze zaměstnance zaměřené na samotné stavební 

práce (zedníky). 

 

Základní poskytované sluţby: 

a) Výstavba rodinných domů:  

Jako nejdůleţitější sluţbu, kterou bude firma poskytovat bude komplexní výstavba rodinných 

domů. Tato sluţba by měla mít nejvyšší podíl na celkovém ročním obratu firmy. I proto se 

budeme zaměřovat především na obstarávání těchto zakázek pro společnost. 

 

b) Rekonstrukce a půdní vestavby a nástavby, sádrokartony: 

Tyto sluţby, předpokládáme, ţe budou mít druhou nejvyšší účast na obratu. 

 

c) Bytová jádra, koupelny, dlaţby a obklady. 

 

d) Izolace objektů. 

 

e) Bourací práce. 

 

f) Ostatní práce (prováděné externisty). 

 

g) Pronájem strojů 

I tuto činnost bude firma provádět. Některé stroje budou vyuţity jen párkrát za měsíc. Proto 

bude vhodné tyto stroje nenechat jen tak leţet. Místo nevyuţitého stroje bude daleko 

výhodnější stroj propůjčit. Z tohoto důvodu máme další volnou ţivnost (pronájem a půjčování 

věcí movitých). 
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4.2.4 Cena  
  

 Stanovit nějak jednotně cenu je v tomto případě velice sloţité. Nelze určitě například 

cenu za jeden metr čtverečný u výstavby domu. Určení ceny je závislé na spousta faktorech. 

Je rozdílná cena za metr čtverečný zdění domu jednoho a cena za metr čtverečný domu 

druhého. Základem určení ceny je určitě materiál, který se k určitému druhu výstavby 

pouţívá. 

 Ceny se budou ale také samozřejmě regulovat trhem. Ve stavebnictví je v dnešní době 

konkurence opravdu vysoká. Konkurence je také závislá na poptávce. 

Cenu určujeme také v závislosti na spotřebiteli. A to tak, ţe se snaţíme zjistit, jakou 

nejvyšší cenu je ochoten spotřebitel zaplatit a naopak, jaká nízká cena je pro něho 

nejpřijatelnější. Pokud budou ceny nastaveny příliš nízko, můţe to vzbudit podezření, ţe 

sluţby nemají takovou kvalitu, jakou by měly. 

Určování ceny však budeme určovat podle stavebního rozpočtu. Cena ovšem bude 

vţdy jen orientační a v průběhu výstavby se můţe měnit. Jednotlivé pracovní úkony se 

rozepíší a vytvoří se poloţkový rozpočet. Poloţkový rozpočet ukazuje přesný rozsah dodávek. 

Jedná se tedy o dodané m2 zdiva, počet ks oken, atd. Tento poloţkový rozpočet je základem 

pro „Návrh smlouvy“, který se řeší před podpisem „Smlouvy o dílo“. 

Výsledná cena se zjednodušeně určí pomocí kalkulační metody. Základní oborový 

kalkulační vzorec stavebních prací má tyto poloţky: 

 

Tabulka 2: Kalkulační vzorec stavebních prací  

1) Přímý materiál Spotřeba materiálů, polotovarů a výrobků. 

2) Přímé mzdy Sem patří mzdy dělníků, kteří provádějí stavební 

práce a obsluhují příslušné stroje. 

3) Náklady na provoz strojů a zařízení Patří sem poloţky, které souvisí s provozem strojů, 

které slouţí přímo k provádění stavebních prací.  

 

4) Ostatní přímé náklady Sem patří náklady, související s převozem 

stavebních strojů, provoz skladů, doprava 

pracovníků na pracoviště atd. 

5) Výrobní reţie Jde o náklady, které souvisí s vytvořením 

podmínek pro výrobu (produkování sluţeb), 
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organizaci sluţeb a řízení. Například činnost 

technicko-hospodářských pracovníků, kteří nepatří 

do správní reţie ani do přímých mezd (přímých 

nákladů). 

6) Správní reţie Jsou to náklady související s řízením a správou 

podniku: reprezentace podniku, ubytování 

zaměstnanců, práce výpočetních středisek. 

7) Subdodávky zahrnuté do ceny Jsou to náklady na stavební práce, které byly 

provedeny cizími organizacemi. V našem případě 

se jedná například o náklady na zaplacení tesařů. 

8) Zisk K těmto nákladům se připočte poţadovaný zisk. 

 

 

Klasický ceník můţeme uplatnit pouze v případě pronajímání nevyuţitých strojů. 

 

Tabulka 3: Ceník pronájmu movitých věcí 

Stroj Cena za půjčení na den 

DeWALT DW393 pila na porobeton a duté cihly 500,- Kč 

Stavební vrátek CAMAC Minor P150 300,- Kč 

Stavební vrátek CAMAC Minor P200 400,- Kč 

Paletový zvedací vozík Quicklift 400,- Kč 

Spádová míchačka MK-130 400,- Kč 

Spádová míchačka MK-260B 500,- Kč 

Kia K 2500, VALNÍK 2,7D 1500,- Kč + palivo 

 

 

 

4.2.5 Distribuce 
 

Naše sluţby se budou poskytovat zákazníkům pomocí přímého prodeje. Zákazník 

navštíví sídlo firmy, a s jednatelem společnosti se domluví na jednotlivých krocích a detailech 

předmětu smlouvy, která bude později podepsána. 

  

http://exit.srovnanicen.cz/produkt/562122508/?z=1&p=3&o=1&a=1
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4.2.6 Propagace 
 V počátcích podnikání se firma nijak propagovat nebude. Jednatel společnosti bude 

práci shánět sám bez pomocí propagace. Do podvědomí zákazníků bychom se rádi dostali 

pomocí svých spokojených zákazníků, kteří budou šířit svoji pozitivní zkušenost s našimi 

sluţbami. 

 

4.2.7 Okolí trhu 
  

a) Konkurence 

 V Ostravě je konkurence velká v jakémkoliv oboru. Výjimkou není ani stavebnictví. 

V blízkém okolí je těţké jmenovat ty největší konkurenty. Je jich opravdu hodně. V tomto 

oboru je velice důleţité drţet krok s technologickým postupem. Pokud nějaká společnost 

pravidelně nemodernizuje svoje technologie můţe být v konkurenční nevýhodě.  

 Za posledních 10 let se rozšiřuje trh s novými materiály. Tyto materiály mnohdy 

vyţadují zcela jiné postupy práce. Proto, z hlediska konkurenční výhody, je nutné investovat 

do zaměstnanců. Je důleţité jim poskytovat například různé školení, aby věděli, jak mají 

pracovat s těmito novými materiály. Pokud to vědět nebudou, můţe být výsledkem práce 

nekvalitně odvedená sluţba. Například špatné poloţení izolace můţe mít za následek to, ţe 

v budoucnu mohou zdi prosakovat a můţe se tvořit plíseň. Proto je opravdu nutné, aby byli 

zaměstnanci neustále informováni o tom, co je nového a jak  s tím pracovat. 

 Bylo by rovněţ chybou, nové materiály a technologie nevyuţívat. Zákazník dá určitě 

raději přednost nějakému vyspělejšímu postupu nebo materiálu, neţ něčemu, co aţ tak 

kvalitní vlastnosti nemá. 

 Naše firma by chtěla uţ od začátku vystoupit proti konkurenci nějakou konkurenční 

výhodou. Naší konkurenční výhodou je to, ţe u rodinných domů nad 200 m2 budeme 

poskytovat zdarma zabezpečovací kamerový systém. Tento systém bude pouze v základní 

verzi, ale pokud bude mít zákazník zájem, můţe doplatit, a obdrţí verzi dokonalejší. 

 Blízkými konkurenty jsou: StavexReal s. r. o: Jedná se o stavební firmu zaměřenou na 

střední stavby a subdodávky velkých staveb (bytové domy, administrativní objekty a 

novostavby rodinných domů). Ve většině je to firma podobná té naší. Jejich konkurenční 

výhoda donedávna byla ta, ţe byli zařazeni v programu Zelená úsporám. Tento program se 

však od roku 2011 poněkud pozastavil.  
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 Konkurenčních firem jako je tato je okolo opravdu hodně podobných. Proto zde 

neuvádím větší počet. 

 

b) Zákazníci 

 Vzhledem k cíli společnosti, zaměřit se na výstavbu rodinných domů a menších 

stavebních rekonstrukcí a úprav, budou především soukromé fyzické osoby. Společnost se ale 

nebude určitě vyhýbat i podnikatelským subjektům a drobným státním zakázkám. Do 

budoucna bychom se chtěli ovšem zapojovat i do těchto větších zakázek. V případě veřejných 

zakázek je ve většině případů nutné výběrové řízení, proto bude nutné neustále si potenciální 

zákazníky vyhledávat i ve veřejném sektoru. 

 Protoţe firma bude poskytovat také pronájem různých strojů. Cílovou skupinou pro 

tento předmět podnikání budou malé firmy a drobní ţivnostníci. 

 Právě skrze zákazníky bychom chtěli propagovat tuto společnost nejvíce. Ve 

stavebnictví totiţ platí to, ţe spokojený zákazník je ta nejlepší reklama. 

 V případě našich zákazníků bude také velice důleţitým faktorem, jak budou schopni 

splácet své závazky. V případě naší většiny příjmů, tedy z výstavby rodinných domů, budeme 

vybírat peněţní prostředky postupně. Tedy po určitých dokončených fází, které budou 

zachyceny ve smlouvě, budeme chtít peníze splácet. Proto bude nutné pečlivě zákazníky 

prověřovat, zda jsou toho schopni. 

  

c) Zaměstnanci 

 Naše firma bude v prvním roce zaměstnávat 6 zaměstnanců, kteří budou rozdělováni 

podle potřeby na jednotlivých pracovištích. Tito zaměstnanci budou zaměstnáni jako zedníci. 

Ostatní pracovníci budou najímáni externě. Pro odborné práce budeme najímat externí 

pracovníky a firmy. Na střešní práce bychom chtěli najímat zkušené firmy, které uţ jsou na 

trhu několik let. Je to hlavně z toho důvodu, abychom za sebou nechávali kvalitní práci, neboť 

výsledné předání majitelům, bude vţdy na odpovědnost naší firmy. Dále budeme potřebovat 

elektrikáře, projektanty, truhláře, firmy pro výkopové práce a další. Tito pracovníci by měly 

být především fyzické osoby jako drobní ţivnostníci. 

 Další důleţitou součástí z externích zaměstnávaných osob by měl být odborný dozor. 

Protoţe se jedná o malou firmu, nebylo by pro nás cenově výhodné zaměstnávat stálého 

stavbyvedoucího. Tento stavební pracovník funguje jako spojka mezi investorem a firmou.  

 Jelikoţ v dnešní době ubývá zaměstnanců v tomto odvětví. Je stále těţší získávat 

kvalitní zaměstnance. Proto bude jeden ze společníků navštěvovat různá odborná učiliště a 
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získávat informace o potenciálních zaměstnancích a snaţit se získat opravdu ty kvalitní, díky 

nimţ budou výsledky práce takové, jaké bychom chtěli. 

Zaměstnanci budou pracovat 5 dnů v týdnu 8 hodin denně. Pracovní doba bude začínat 

v 7 hodin ráno a končit kaţdý den v 15 hodin. Protoţe práce bude prováděna v Ostravě a 

okolí, budou zaměstnanci kaţdé ráno v 7 hodin připraveni v podnikových prostorech. Zde 

jsou pro ně připraveny šatny, koupelny a sociální zařízení. Budou zde také připraveny kaţdé 

ráno firemní automobily, kterými se zaměstnanci přesunou na jednolité místa pracoviště. 

 

4.2.8 Nebytové prostory společnosti 
 

Sídlo společnosti máme v Ostravě  709 00   – Mariánské Hory Kravařská 111/1. V tomto 

objektu máme zároveň kanceláře, prostory určené pro zaměstnance  a další. 

 

Celkové prostory – rozloha celkových prostor o rozloze 450m2. Za celkový objekt firma bude 

platit měsíční nájem o hodnotě 50 000,- Kč s energiemi. 

a) Kanceláře 

 Jako kanceláře budeme mít tři místnosti které mají rozměry 2x25m2(5x5m) a jednou 

50m2(10x5m). Celková výměra kanceláří je 100m2. Tyto prostory budou slouţit především 

pro administrativu. Budou zde sídlit dva společníci a také se zde budou dojednávat příslušné 

smlouvy. Ve velké místnosti se budou konat valné hromady a další podobná zasedání. 

V místnosti je poloţená plovoucí podlaha uţ několik let a stěny jsou nově vymalované. Takţe 

není třeba místnost nijak před nastěhováním upravovat. 

b) Sprchy a sociální zařízení 

 Tyto prostory jsou nově zrekonstruovány a o rozloze 15m2 (3x5m). Není tedy opět 

třeba nijak rekonstruovat. Tyto prostory budou slouţit pro zaměstnance po práci. Jelikoţ se 

bude pracovat ve velice prašném prostředí, pro zaměstnance budou prostory slouţit k hygieně. 

c) Šatny 

 Šatny budou slouţit k uschování věcí a převlékání zaměstnanců do pracovních oděvů a 

zpět. Rozloha bude 35 m2 (5x7m). 

d) Sklad a garáţe 

 Jelikoţ mají tyto prostory poměrně velkou rozlohu (300 m2 – 30x10), budou slouţit 

nejen jako sklad, ale také jako garáţe pro naše vozy a také jako úschovna strojů. Skladovat se 

zde bude materiál, který byl na stavbách nevyuţit, a proto bude moţnost ho vyuţít později. 
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Jedná se o materiál jako jsou například pytle s cementem a podobné materiály. Sklad je 

zajištěn pro vyšší bezpečnost rovněţ bezpečnostními vraty a poplašným zařízením. 

 

4.2.9 SWOT analýza 
 

Silné stránky 

- Velké mnoţství potenciálních zákazníků. 

- Poskytování zabezpečovacího kamerového systému. 

- Poskytování komplexních sluţeb. 

 

Slabé stránky 

- Slabé postavení firmy na trhu. 

- Malé zkušenosti s vedením společnosti, vedením lidí. 

- Málo finančních prostředků na kompletní zařízení společnosti. 

   

Příleţitosti 

- Pomocí konkurenčních výhod získání zákazníků od konkurence. 

- Získání zákazníků pomocí kvalitně odváděné práce. 

- Drţet krok s vývojem technologií. 

 

Hrozby 

- Situace ekonomie v ČR. 

- Neustálý vznik nových firem v odvětví. 

- Sniţující se odbornost a profesionalita nově příchozích pracovníků v odvětví. 

                            

 

4.2.10 Finanční plán 
 

Zde budou uvedeny o přehledech finančních prostředků a investicí spojených nejen se 

zaloţením společnosti, ale také se samotným podnikáním. Údaje jsou uvedeny pro 

přehlednost v tabulkách. 
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4.2.10.1 Vklady společníků 
 

Společníci Antonín Hodr a Jiří Volný se dohodli na splacení vkladů v celkové výši 800 000,- 

Kč. Na tomto vkladu se budou podílet rovnoměrně, tedy 400 000,- kaţdý z nich. Tento 

počáteční vklad byl splacen 6. ledna 2011. 

 

Tabulka 4: Vklady společníků 

Společník Forma vkladu Částka 

Antonín Hodr Peněţní vklad 400 000,- Kč 

Jiří Volný Peněţní vklad 400 000,- Kč 

CELKEM - 800 000,- Kč 

 

4.2.10.2 Výdaje na založení právnické osoby (zřizovací výdaje) 
 

Tyto výdaje souvisí s poplatky, které jsou placeny ještě před samotným vznikem  právnické 

osoby. Jsou to tedy různé výdaje na zřizování různých oprávnění a listin. Tyto poplatky jsou 

vypláceny úřadům a dalším různým institucím. 

 

Tabulka 5: Zřizovací výdaje 

Zřizovací výdaj Částka 

Poplatky notáři 5000,- Kč 

Výpis z rejstříku trestů 10. 1. 2011 50,- Kč 

Ohlášení ţivnosti (2 ţivnosti) 12. 1. 2011 2000,- Kč 

Návrh na zápis do OR 19. 1. 2011 5000,- Kč 

Celkem 12 050,- Kč 

 

4.2.10.3 Investiční výdaje 
 

Tyto výdaje jsou spojeny s pořízením dlouhodobého majetku do podniku. Jedná se o 

vybavení, bez kterého by samotné podnikání nemohlo ani probíhat. Vzhledem k tomu, ţe 

kanceláře jsou po rekonstrukci, není třeba investic na opravy těchto prostor. Je pouze nutné 

koupit nutné vybavení. Šatny a sprchy jsou kompletně vybaveny, takţe není nutné vůbec 

investovat do vybavení. 
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Tabulka 6: Vybavení kanceláří  

Vybavení Částka 

Mobilní telefon Nokia 6300 2 000,- 

Telefon Panasonic KX-TS 520FXW  519,- Kč 

Pracovní stůl BAWARIA, DBIUvlašský 

ořech (2x) 

33 000,- Kč 

Prostorný pracovní stůl PROFFI 22 574,- Kč 

Kancelářská ţidle Vega (2x) 24 700,- Kč 

Kancelářská ţidle BT-215 látka černá (10x)  14 630,- Kč 

OFFICE STANDART, skříň vysoká 

prosklená 

6 540 ,- Kč 

OFFICE      STANDART, skříň (2x) 11 540,- Kč 

Varná konvice, SENCOR SWK1706 416,- Kč 

PC Lenovo Idea Centre C200 kompletní 

sestava 

 

7 666,- Kč 

PC MSI Wind Top AC1900 černý kompletní 

sestava 

9 670,- Kč 

Projektor Aiptek T15 

 

2 199,- Kč 

Drobné vybavení kanceláře 500,- Kč 

Celkem 135 954,- Kč 

 

Tabulka 7: Vybavení skladu 

Vybavení Částka 

Přístavbové bezšroubové policové regály (10x sada) 29 420,- Kč 

Bezdrátový GSM alarm EVOLVE SONIX 4 069,- Kč 

Celkem 33 489,- Kč 

 

Tabulka 8: Vybavení pro stavební práce 

Automobil Kia Besta, 2.2 D 6míst – ojeté (150 000 km\2001) 33 999,- Kč 

Kia K 2500, VALNÍK 2,7D – ojeté (113 000 km\2003) 99 000,- Kč 

Výsuvný ţebřík s lanem 2x15 příček (2x) 12 580,- Kč 

Štaflový ţebřík hobby 2x13 příček 3 150,- Kč 

Sada lešení + podláţky ocelové 120 000,- Kč 

Hladítka – brusná (5 ks) 1 025,- Kč 

Hladítka dřevěná (5 ks) 340,- Kč 

Hladítka – filc (5 ks) 330,- Kč 

Hladítka nerez (8 ks) 496,- Kč 

Hladítka plast (8 ks) 544,- Kč 

Zednická kladiva (10 ks) 1090,- Kč 

Míchač do vrtačky (3 ks) 330,- Kč 

Lţíce zednické (15 ks) 450,- Kč 

Naběračka ocelová (8 ks) 400,- Kč 

Štětka malířská (3 ks) 1 305,- Kč 

http://www.manutan.cz/telefon-panasonic-kx-ts-520fxw_M891321.html
http://www.nabytek-megastore.cz/bawaria-pracovni-stu-dbiu-175-vlassky-orech/210180-3934/
http://www.nabytek-megastore.cz/bawaria-pracovni-stu-dbiu-175-vlassky-orech/210180-3934/
http://www.nabytek-megastore.cz/kancelarska-zidle-bt-215-latka-cerna/213377-3945/
http://www.nabytek-megastore.cz/office-standart-skrin-vysoka-prosklena/209873-3933/
http://www.nabytek-megastore.cz/office-standart-skrin-vysoka-prosklena/209873-3933/
http://www.alza.cz/sencor-swk1706-d145612.htm
http://www.zebriky.cz/Staflovy-zebrik-hobby-2x13-pricek-p-1636.html
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Pásmo nylonové 25,- Kč 

Úhelník (5 ks) 360,- Kč 

Vodováha Plastiminium 50cm (4 ks) 680,- Kč 

Vodováha Hercules 200cm (2 ks) 2 192,- Kč 

Pila na POROTHERM 33 zubů (2 ks) 1 930,- Kč 

Pila na sádrokarton (3 ks) 204,- Kč 

Pila na YTONG 17zubů 60cm 415,- Kč 

Škrabák na omítky 27x13 (5 ks) 955,- Kč 

Ostatní drobné nářadí 10 000,- Kč 

Stavební vrátek CAMAC Minor P150 18 006,- Kč 

Stavební vrátek CAMAC Minor P200 20 143,- Kč 

Paletový zvedací vozík Quicklift 6 762,- Kč 

Spádová míchačka MK-130 4 360,- Kč 

Spádová míchačka MK-260B 17 010,- Kč 

Makita GA9020RF 3 350,- Kč 

Pneumatická rozbruska Hazet 6 073,- Kč 

DeWALT DW393 pila na porobeton a duté cihly 10 990,- Kč 

Celkem 378 494,- Kč 

 

Celkové investiční náklady jsou 547 937,- Kč 

 

Celkové investiční a zřizovací náklady jsou celkem 559 987,- Kč. Tyto výdaje budou, 

vzhledem k počátečnímu vkladu 800 000,-, pokryty právě touto poloţkou. 

 

4.2.10.4 Provozní a mzdové náklady 
 

Provozní měsíční náklady zde jsou uvedeny v průměru. Je jasné, ţe variabilní náklady 

nebudou kaţdý měsíc stejné. Bude záleţet na práci, která se v daném měsíci bude provádět, a 

také na tom. V zimních obdobích, kdy moc práce nebude, budou náklady minimální. Proto 

jsou zde uvedeny variabilní náklady průměrné. 

 

 

 

 

 

 

http://www.naradi-stavebniny.cz/110050/
http://www.naradi-stavebniny.cz/100200/
http://www.naradi-stavebniny.cz/104176/
http://www.naradi-stavebniny.cz/104175/
http://www.naradi-stavebniny.cz/104434/
http://brusky.hyperzbozi.cz/makita-ga9020rf/
http://exit.srovnanicen.cz/produkt/562122508/?z=1&p=3&o=1&a=1
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Tabulka 9: Provozní náklady - měsíční 

Položka Částka 

Nájem včetně sluţeb 50 000,- Kč 

Paušály za telefony, internet, vedení účtu 4 000,- Kč 

Pohonné hmoty 16 000,- Kč 

Pronájem strojů a vybavení 7 000,- Kč 

Drobné údrţby a opravy strojů 3 000,- Kč 

Nákup materiálů 60 000,- Kč 

Celkem 140 000,- Kč 

 

Mzdové náklady:  

Ve firmě bude působit 6 stálých zaměstnanců, za které se bude muset odvádět zdravotní a 

sociální pojištění. Kromě těchto zaměstnancům bude mezi náklady i mzda obou společníků. 

Ve společnosti budou zaměstnávány i externí pracovníci. Tyto práce budou většinou 

prováděny přes faktury. Brigádníci, kteří budou najímáni na nenáročné práce a v případě 

pracovního vytíţení zaměstnanců, budou pracovat na základě dohody o provedení práce. 

 

Tabulka 10: Mzdové náklady – měsíční 

Položka Hrubá mzda + sociální, zdravotní 

Společníci  2x25 000,- + 2x 8 500,- = 67 000,- Kč 

Zaměstnanci 6x21 000,- + 6x7 140,- = 168 840,- Kč 

Externí pracovníci a brigádníci 8 000,- Kč 

Celkem 243 840,- Kč 

 

4.2.10.5 Celkové náklady 
 

Celkové měsíční náklady: 383 840,- Kč 

Celkové náklady roční: 383 840,- Kč x12 = 4 606 080,- Kč 

 

Je potřeba zjistit, jestli počáteční vklad zcela pokryje veškeré náklady nebo jestli bude třeba 

zřídit úvěr. Provozní náklady je dobré mít finančně zajištěny na 2 měsíce dopředu – alespoň 

pro začátek podnikání. Takţe provozní a mzdové náklady budeme násobit dvěma. 
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Tabulka 11: Náklady investiční a náklady provozní na pokrytí 2 měsíců 

Náklad Částka 

Zřizovací  12 050,- Kč 

Investiční  547 937,- Kč 

Provozní náklady (2x) 280 000,- Kč 

Mzdové náklady (2x) 487 680,- Kč 

Celkem 1 327 667,- Kč 

 

Celkové náklady na 2 měsíce ve výši 1 327 667,- Kč zcela nepokryje základní kapitál. Je 

proto nutné zřídit úvěr. 

Bude zřízen úvěr ve výši 600 000,- Kč u České spořitelny. Úroková sazba je 8 % p. a. 

Rozhodli jsme se akceptovat úvěr na 5 let. Měsíční splátka bude činit 12 166,- Kč.  

 

Pro účely této bakalářské práce s tímto úvěrem uvaţuji. V reálné situaci by však taková výše 

úvěru nemusela být reálná. Jeden z důvodů je to, ţe firma nemá čím ručit 

 

4.2.10.6 Výnosy a HV 
 

Naše výnosy budou samozřejmě závislé na to, jakou konkrétní práci budeme 

vykonávat. V začátku bude důleţité, abychom pokryli co nejrychleji investiční náklady, a 

proto bude je nutné mít na začátku výnosnou práci. Mezi výnosné práce určitě nepatří 

například fasády, omítání a podobné menší akce. Zaměřovat se budeme na výstavbu domků a 

různé střední rekonstrukce.  

 Nelze tedy přesně určit, jaké budou přesně výnosy. Závislé budou tedy na tom, jak 

společníci budou schopní. Výnosy budou ale nejen z práce jako takové, ale výnosy budou 

také z nakoupeného materiálu, na který si budeme přiráţet marţi. 

 V souvislosti s tím, je nutno podotknout, ţe je nutné mít uţ před samotným oficiálním 

vznikem společnosti, sehnanou alespoň jednu nebo dvě stavby, do kterých budeme moci 

alokovat zaměstnance.  

V současné době máme předběţně smluvené dva rodinné domy. Jejich předběţný 

rozpočet se pohybuje okolo 3,5 milionu korun za kaţdý. Je to tedy ten nejlepší moţný způsob 

pro začátek podnikání v tomto oboru. 
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Tabulka 12: Předpokládané výnosy – roční (zbytek roku 2011 a 2 měsíce 2012) 

Měsíc Výnosy ze staveb, materiálu a pronájmu 

Březen 200 000,- Kč 

Duben 350 000,- Kč 

Květen 500 000,- Kč 

Červen 650 000,- Kč 

Červenec 700 000,- Kč 

Srpen 750 000,- Kč 

Září 650 000,- Kč 

Říjen 400 000,- Kč 

Listopad 250 000,- Kč 

Prosinec 150 000,- Kč  

Leden 100 000,- Kč 

Únor 150 000,- Kč 

Celkem 4 850 000,- Kč 

 

Tabulka 13: HV – roční (12 měsíců) 

Celkové náklady 4 606 080,- Kč 

Celkové výnosy 4 850 000,,- Kč 

ZISK 243 920,- Kč 

Daň 19 %    -46 345,-        Zisk po zdanění 197 575,- Kč 

 

V celkových nákladech uvaţujeme uvedené provozní náklady a mzdové náklady. 

V této částce nejsou zahrnuty odpisy, splátka úvěru ani úroky. 

Podle propočtů by měl být zbytek roku 2011 a část roku 2012 úspěšný z hlediska toho, 

ţe v tomto roce budeme evidovat zisk. Počítáme samozřejmě s tím, ţe konkurenceschopnost 

bude sílit. Z toho důvodu očekáváme v dalších letech nárůst výnosů a růst firmy. Samozřejmě 

bychom chtěli navýšit počet zaměstnanců. 
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4.2.10.7 Počáteční rozvaha a CF 
 

Tabulka 14: Počáteční rozvaha k 1. 3. 2011 

AKTIVA PASIVA 

Zřizovací výdaje                           12 050,- Kč Základní kapitál                           800 000,-Kč 

Bankovní účet                            787 950,- Kč  

Celkem                                       800 000,- Kč Celkem                                       800 000,- Kč 

 

Peněţní toky jsou uvedeny do konce roku 2011. Konkrétně se jedná o 10 měsíců (Březen aţ 

Prosinec). V CF jsou uvedeny také splátky úvěru. Částky jsou uveden v Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 15: CF pro rok 2011 

Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec 

PS PP 1 400 000 644 007 595 001 698 995 952 949 

Zřizovací výdaje 12 050 0 0 0 0 

Investiční výdaje 547 937 0 0 0 0 

Nájem včetně sluţeb 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

Paušály 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 

Pohonné hmoty 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 

Pronájem 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 

Drobné údrţby  3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

Nákup materiálů 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 

Mzdy 243 840 243 840 243 840 243 840 243 840 

Splátka úvěru 12 166 12 166 12 166 12 166 12 166 

Výdaje celkem 955 993 399 006 396 006 396 006 396 006 

Příjmy 200 000 350 000 500 000 650 000 700 000 

CF -755 993 - 49 006 103 994 253 994 303 994 

KS PP 644 007 595 001 698 995 952 949 1 256 943 



 46 

Měsíc Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 

PS PP 1 256 943 1 610 937 1864 931 1 868 925 1 722 919 

Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0 

Investiční výdaje 0 0 0 0 0 

Nájem včetně sluţeb 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

Paušály 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 

Pohonné hmoty 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 

Pronájem 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 

Drobné údrţby  3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

Nákup materiálů 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 

Mzdy 243 840 243 840 243 840 243 840 243 840 

Splátka úvěru 12 166 12 166 12 166 12 166 12 166 

Výdaje celkem 396 006 396 006 396 006 396 006 396 006 

Příjmy 750 000 650 000 400 000 250 000 150 000 

CF 353 994 253 994 3 994 - 146 006 - 246 006 

KS PP 1 610 937 1864 931 1 868 925 1 722 919 1 476 913 
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5  Závěr 
 

Cílem mé bakalářské práce bylo zaloţení společnosti s ručením omezeným. 

Zpracování jsem měl aplikovat na jakoukoliv společnost. Vybral jsem si stavební společnost, 

protoţe se uţ několik let ve stavebnictví pohybuji. Úkolem bylo aplikovat postup při zaloţení. 

Jedná se tedy o simulování zaloţení fiktivní firmy a to s potřebnými náleţitostmi. 

Základním stavebním kamenem pro to, abychom mohli zaloţit jakoukoliv společnost 

je to, abychom dané problematice co nejvíce porozuměli a orientovali se v ní. Proto jsem se 

v první části věnoval především teorii. Jsou zde uvedeny základní termíny a postupy, bez 

kterých bych později nemohl samotnou fiktivní firmu zakládat. Dále jsem zde stručně 

charakterizoval nejen společnost s ručením omezeným, ale i další obchodní společnosti a 

způsoby podnikání. Zmínil jsem také to, ţe v případě zakládání malých a středních firem, je 

právě s. r. o. ta nejvýhodnější volba. Na konci této části jsem se věnoval jednotlivým krokům 

v postupu samotného vzniku společnosti.  Jsou zde uvedeny jednotlivé písemnosti, které je 

potřeba vyplnit a v jakém pořadí je podávat na příslušné úřady. Na samotný závěr teoretické 

části jsem podrobně popsal obecnou strukturu podnikatelského plánu a důvody k jeho 

zpracování. 

V druhé části jsem se věnoval uţ samotnému zaloţení stavební společnosti. Konkrétně 

jsem popisoval jednotlivé kroky od zaloţení po vznik společnosti. Dále jsem aplikoval 

teoretické body z první části. Nejdůleţitější částí z této práce její závěrečný podnikatelský 

plán. V tomto plánu jsou zobrazeny veškeré podstatné údaje, čísla při začátku a dalším 

fungování společnosti. Bylo však obtíţné stanovit přesná čísla týkající se výnosů a 

provozních nákladů. Tyto údaje jsou v tomto oboru velice proměnlivé a nelze je tudíţ 

s úplnou přesností vyčíslit. Jsou závislé na spoustě faktorů.  

Myslím si, ţe podnikatelský plán, mnou zpracovaný, by mohl reálně fungovat a mohl 

by být návodem pro začínající a doufám i úspěšnou stavební společnost. V souvislosti 

s celkovým zpracováním jsem pronikl do problematiky zaloţení společnosti a mám na 

samotnou problematiku jiný pohled neţ před zpracováním této práce. Zakládání společnosti a 

samotný průběh podnikání v sobě opravdu zahrnuje spoustu starostí a problematik. A osobně 

si myslím, ţe ne kaţdý by mohl takovou činnost provozovat. 
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