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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá problematikou založení podniku v oblasti účetního a daňového 

poradenství. Teoretická část je zaměřena na komplexní analýzu platného legislativního 

rámce při zakládání podniku s důrazem na specifika konkrétní oblasti. 

Navazující praktická část je věnována analýze požadavků při zakládání podniku. Na zákla-

dě výsledků provedené analýzy je vypracován projekt založení podniku v oblasti účetního 

a daňového poradenství. Závěr praktické části práce je věnován porovnání dvou alternativ 

financování zakládaného podniku z ekonomického hlediska. 
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ABSTRACT 

The thesis deals with the founding of the company in the field of accounting and tax advi-

ce. The theoretical part focuses on the comprehensive analysis of the valid legislative fra-

mework in setting up a enterprise with an emphasis on the specifics of the particular area. 

The following practical part is devoted to the analysis of the requirements for setting up 

a business. On the basis of the results of the analysis, a project for the establishment 

of a company in the field of accounting and tax advice has been developed. The conclusion 

of the practical part is devoted to the comparison of two alternatives of financing the foun-

ding enterprise from the economic point of view.  
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ÚVOD 

Dnešní doba poskytuje celou řadu možností a příležitostí pro zahájení osobního podnikání. 

Založení vlastního podniku je vážným osobním rozhodnutím. Budoucí podnikatelka 

by proto měla pečlivě zvážit nejistotu a míru rizika plynoucí z tohoto rozhodnutí. 

Budoucí podnikatelka by si měla zvolit právě takový obor, který ji zajímá a baví, 

a pro který je vybavena také adekvátními teoretickými znalostmi a praktickými doved-

nostmi. Podnikání samotné není pouze o vhodném nápadu a nahodilé podnikatelské příle-

žitosti, na počátku je zapotřebí systematicky zanalyzovat existující tržní příležitosti a iden-

tifikovat potencionální hrozby podnikatelského záměru. Úspěšnost nově založeného pod-

niku na trhu je nejenom o uchopení příležitosti, ale zejména o detailní přípravě a načaso-

vání. 

Cílem diplomové práce je vypracování podnikatelského plánu založení podniku v oblasti 

účetního a daňového poradenství. Oboru účetnictví se plně věnuji již od střední školy, 

a proto jsem se rozhodla zabývat vytvořením podnikatelského plánu, který by mohl 

v blízké budoucnosti sloužit jako pomůcka pro založení vlastního podniku. Jedním 

z nejdůležitějších předpokladů pro úspěšný start osobního podnikání je silná motivace bu-

doucí podnikatelky založená na jejích osobních plánech, které jsou transformovány 

do podnikatelských cílů. Předpokladem naplnění stanovených cílů je jejich smysluplnost, 

reálný základ a také opora ze strany nejbližší rodiny a přátel. 

Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a projektovou. Teoretickým východis-

kem práce bude analýza legislativních požadavků kladených na založení podniku v českém 

právním prostředí, a zejména pak aspektům legislativních úprav podnikání v oblasti účet-

ního a daňového poradenství. Těžiště práce bude spočívat zejména v aktivní komunikaci 

s orgány státní správy, bankovními institucemi a pojišťovnami. 

Před vlastní projektovou částí je provedena zevrubná analýza makroprostředí. Pro analy-

tické účely jsou použity analýzy SLEPT a SWOT. 

Úvod projektové části je věnován volbě právní formy podnikání a pozici zakládaného da-

ňového subjektu. Pozornost bude soustředěna na analýzu možnosti financování takového 

podniku z cizích zdrojů u bankovních subjektů a alternativnímu financování 

ze strukturálních fondů Evropské unie v aktuálním programovém období. 
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Těžiště projektové části spočívá v samotném návrhu projektu založení podniku ve zvolené 

oblasti s využitím alternativního financování a následném ekonomickému zhodnocení na-

vrhovaných variant. 
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Hlavním cílem mé diplomové práce je vypracování podnikatelského plánu založení podni-

ku v oblasti účetního a daňového poradenství. Těžištěm projektového řešení je navrhnout 

alternativy jeho financování, a to vzhledem k povaze oboru podnikání z cizích zdrojů 

u bankovních institucí a alternativně ze strukturálních fondů Evropské unie v aktuálním 

programovém období. 

Teoretickým východiskem práce bude analýza legislativních požadavků kladených 

na založení podniku v českém právním prostředí, a zejména se bude věnovat aspektům 

legislativních úprav podnikání v oblasti účetního a daňového poradenství formou kritické 

literární rešerše. Těžiště práce bude spočívat zejména v aktivní komunikaci s orgány státní 

správy, bankovními institucemi a pojišťovnami. 

Zpracování diplomové práce bude postaveno především na metodách kvalitativního vý-

zkumu a analytických metodách. 

Pro zpracování dat v praktické části diplomové práce budou použity vybrané teoretické 

metody. Analýza bude hojně využita v analytické části práce, kdy bude provedena analýza 

vnitřního a vnějšího okolí podniku pomocí SWOT analýzy a SLEPT analýzy. 

Syntéza všech získaných teoretických i praktických poznatků a jejich dedukce pak bude 

uplatněna při samotné tvorbě projektu zakládání podniku. Výstupem diplomové práce bude 

návrh projektu založení podniku ve zvolené oblasti s využitím dvou alternativ financování 

a následné ekonomické zhodnocení obou navrhovaných variant. 
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 TEORETICKÁ ČÁST 
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1 PODNIKÁNÍ V ÚČETNÍM A DAŇOVÉM PORADENSTVÍ 

„Zahájit podnikatelskou činnost podle Vebera a Srpové (2012, s. 67) znamená nejprve uči-

nit několik konkrétních rozhodnutí a realizovat řadu formálních procedur, bez nichž 

by nebyla možná legalizace a fungování podnikatelského subjektu.“  

Podle nového občanského zákoníku (89/2012 Sb., § 420) ten, kdo samostatně vykonává 

na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způso-

bem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem 

k této činnosti za podnikatele. Podnikatelem je také každá osoba, která uzavírá smlouvy 

související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu 

svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. (ČESKO, 

2012a) 

Mezi základní znaky, které rozhodují o tom, zda se jedná o podnikání či nikoliv podle Sr-

pové a Řehoře (2010, s. 20) patří:  

 soustavnost – znamená, že činnost musí být vykonávána opakovaně a pravidelně; 

činnost náhodná, nahodilá nebo příležitostná není podnikáním,  

 samostatnost – je-li podnikatelem fyzická osoba (dále FO), jedná svým jménem; 

právnická osoba pak prostřednictvím statutárního orgánu,  

 vlastní jméno – veškeré právní úkony činí podnikatel fyzická osoba výlučně svým 

jménem a příjmením, právnická osoba pak pod svým názvem,  

 vlastní odpovědnost – podnikatel (fyzická i právnická osoba) nese plně veškeré rizi-

ko za výsledky své podnikatelské činnosti, 

 dosažení zisku – činnost musí být vykonávána s úmyslem docílit zisku, který však 

nemusí být dosažen. 

Před založením podniku je nutné si uvědomit, co všechno vlastně takové podnikání před-

stavuje. V případě, že se fyzická osoba rozhodně přerušit na nějakou dobu svou živnost, 

tak nedojde k porušení soustavnosti, protože stále podniká ve stejném odvětví a nejedná 

se tak o náhodnou činnost. Fyzická osoba vystupuje na dokladech pod svým vlastním jmé-

nem, a proto i sama podepisuje doklady. V případě právnické osoby je vždy uvedeno, kdo 

je statutárním orgánem společnost a jedná jménem společnosti. To souvisí i s vlastním 

jménem, kdy všechny právní náležitosti jsou prováděny pod jménem fyzické osoby a ná-

zvem právnické osoby. Při rozhodování o volbě podnikání patří míra odpovědnosti mezi 

hlavní znaky, protože zatímco fyzická osoba odpovídá za rizika i svým vlastním majetkem, 
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tak u právnické osoby je postavena celá odpovědnost na podniku a samotný podnikatel 

je do určité míry chráněn. Podnikání je vykonáváno za účelem zisku, jak u fyzických osob, 

tak právnických, ale ne vždy jej podnik dosáhne. Podnikatel si musí uvědomit, že většina 

podniků dosahuje ztráty už v prvním roce podnikání. (komentář autora) 

1.1 Právní úprava podnikání 

Volbu vhodného typu právní formy je nutné provést ještě před zahájením podnikání, i když 

ji lze v průběhu podnikání měnit. Je však nutné si uvědomit, že každá taková změna sebou 

přináší komplikace a pochopitelně i odpovídající náklady. Mezi základní formy patří práv-

nická a fyzická osoba, které se odlišují výší vloženého kapitálu a mírou ručení za závazky. 

Jak uvádějí různí autoři, např. Kolářová (2013, s. 12) nebo Srpová a Řehoř (2010, s. 20), 

je nezbytně nutné zvážit zejména následující faktory:  

 počet zakladatelů,  

 požadavky na základní kapitál,  

 míru ručení za závazky,  

 rozsah podnikání, 

 finanční možnosti,  

 administrativní a daňové zatížení,  

 právní rámec podnikání.  

Stěžejní rozdíl mezi oběma právními formami spočívá v tom, že živnostník (nazývaný fy-

zickou osobou), podniká svým jménem a k založení podnikání potřebuje živnostenské 

oprávnění. Obchodní společnost (nazývaná právnickou osobou) podniká jménem celé spo-

lečnosti, tedy všech spoluvlastníků, k jejímu vzniku nestačí pouze vydání dílčích živnos-

tenských oprávnění jejím zakladatelům, ale i právní smlouva mezi nimi (komentář autora). 

1.1.1 Podnikání fyzických osob 

Podle Srpové a Řehoře (2010, s. 67) je podnikání FO spojováno s pojmem osoba samo-

statně výdělečně činná (dále OSVČ). S tímto termínem se dále setkáváme v legislativě 

upravující daň z příjmů, sociální zabezpečení a zdravotním pojištění. Typickou OSVČ ro-

zumíme např. živnostníka, samostatného zemědělce, soudního znalce a další. Fyzická oso-

ba, která má v úmyslu zahájit podnikatelskou činnost, musí získat živnostenské nebo jiné 

oprávnění k provozování podnikatelské činnosti.  
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Obrázek 1 Členění živnosti (Konečný, 2010, s. 14) 

Obecným právním předpisem, který na území České republiky (dále ČR) upravuje základ-

ní podmínky podnikání je Zákon o živnostenském podnikání č. 455/1991 Sb., živnostenský 

zákon, ve znění pozdějších předpisů. Druhy živností specifikuje živnostenský zákon 

v § 19: 

 ohlašovací živnosti, které jsou dále členěny na živnosti: 

o řemeslné, je-li podmínkou provozování této živnosti odborná způsobilost dále 

uvedená v § 21 a 22, tyto jsou dále taxativně vyjmenovány v příloze č. 1 

k tomuto zákonu, 

o vázané, je-li podmínkou provozování živnosti odborná způsobilosti uvedená 

v příloze č. 2 k tomuto zákonu, není-li dále stanoveno jinak, 

o volné, u které při splnění všeobecných podmínek (§ 6 odst. 1) není jako podmín-

ka provozování živnosti odborná způsobilost blíže stanovena. 

 koncesované živnosti, odborná způsobilosti pro tento druh živností je stanovena pří-

lohou č. 3 k tomuto zákonu nebo jsou upravovány zvláštními předpisy. (ČESKO, 

1991a) 

Zákon v § 6, odst. 1 specifikuje všeobecné a v § 7, odst. 1 také zvláštní podmínky provo-

zování živnosti: 

 všeobecné podmínky, kterými jsou: 

o plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného 

zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti a  

o bezúhonnost. 

 zvláštní podmínky, kterými se rozumí zejména odborná nebo jiná způsobilost. 

(ČESKO, 1991a) 
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V případě všeobecných podmínek je svéprávnost dosažena plnoletostí, a to ve výši 18 let. 

A podle výše uvedené informace je možné splnit tuto podmínku i v nižším věku, 

a to za předpokladu, že bude dán souhlas zákonného zástupce nezletilé osoby. Bezúhon-

nost znamená, že nebyla spáchaná žádná trestná činnost a tato skutečnost je následně dolo-

žena výpisem z rejstříku trestů. (komentář autora) 

U zvláštních podmínek je potřeba doložit doklad o dosaženém vzdělání v patřičném oboru 

jako je maturitní vysvědčení, výuční list či vysokoškolský diplom. Kromě dokladu o vzdě-

lání může být požadován doklad o dosažené praxi v oboru, kterou podnikatel získal 

na základě pracovního poměru. (komentář autora) 

1.1.2 Podnikání právnických osob 

Zahájení podnikání je administrativně náročnější, veškeré typy právnických osob (dále PO) 

jsou obligatorně zapisovány do obchodního rejstříku (dále OR). Podnikání PO se řídí usta-

noveními Zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, který v § 1 definuje 

jako obchodní korporace obchodní společnosti a družstva. (ČESKO, 2012b) 

Právní úprava PO je současně obsažena v § 20 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Je označována jako „organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, 

nebo jehož právní osobnost zákon uzná. Právnická osoba může bez zřetele na předmět své 

činnosti mít práva a povinnosti, které se slučují s její právní povahou.“ Pod novým pojmem 

právní osobnost se rozumí tzv. právní způsobilost. V rámci občanského zákoníku, jsou 

definovány tři základní skupiny právnických osob:  

 korporace (právní úprava § 210 – 302) – je vytvářena společenstvím osob nebo jedi-

ným člověkem. Společníci se podílejí na zisku nebo na likvidačním úpadku. Jedná 

se o obchodní korporace (obchodní společnosti a družstva), spolky (občanská sdru-

žení) a ostatní typy (společenství vlastníků jednotek),  

 fundace (právní úprava § 303 – 401) - je PO vytvořená majetkem vyčleněným 

k určitému účelu. Její činnost se tak váže na účel, k němuž byla zřízena,  

 ústav (právní úprava § 402 – 418) - zde je propojení majetkové i osobní složky. Ús-

tav nemá členy stejně jako korporace, ale zaměstnance. Majetek ústavu není chráněn 

v takové míře jako u fundací. V současnosti se jedná především o obecně prospěšné 

společnosti. (ČESKO, 2012a) 
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Podle § 1 zákona o obchodních korporacích (zákon č. 90/2017 Sb.) se obchodní korporace 

dělí na obchodní společnosti a družstva. Mezi společnosti patří veřejná obchodní společ-

nost a komanditní společnost (neboli osobní společnosti), společnost s ručením omezeným 

a akciová společnost (neboli kapitálové společnosti) a dále evropská společnost a evropské 

hospodářské zájmové sdružení. (ČESKO, 2012b) 

Veřejná obchodní společnost 

Veřejná obchodní společnost je upravována v § 95 až § 117 zákona o obchodních korpora-

cích. V § 95 je uvedeno, že se jedná o společnost alespoň dvou osob, které ručí za dluhy 

společnosti společně a nerozdílně. Podle § 96 může být použita zkratka pro označení ve-

řejné obchodní společnosti. Tato zkratka může mít tvar „veř. obch. spol.“ nebo „v.o.s.“ 

Mezi společníky je sepsána společenská smlouva, která podle § 98 obsahuje název společ-

nosti, předmět podnikání či účel a určení společníků, kde jsou uvedena jejich jména, pří-

mení, u právnické osoby název, a bydliště či sídlo. Podle § 112 se zisk či ztráta dělí mezi 

společností rovným dílem. (ČESKO, 2012b) 

Komanditní společnost 

Komanditní společnost je upravena v § 118 až § 131 zákona o obchodních korporacích. 

Podle § 118 se jedná o společnost, která je založena alespoň jedním společníkem, který 

ručí za dluhy společnosti omezeně (neboli komanditista) a alespoň jeden společník, který 

ručí neomezeně (dále jen komplementář). Pro komanditní společnost se používá zkratka 

„kom. spol.“ nebo „k.s.“. V § 120 je uvedeno, že podíly komanditistů jsou stanoveny podle 

poměru jejich vkladů. Ručení je uvedeno v § 122, kde za dluhy společností ručí komandi-

tista s ostatními společníky společně a nerozdílně, a to do výše svého nesplaceného vkladu. 

Podle § 126 se zisk či ztráta dělí mezi společnost a komplementáře rovným dílem, pokud 

není ve společenské smlouvě stanoveno jinak. Komplementáři si zisk dělí rovným dílem 

a zisk, který připadl společnosti, se po zdanění rozdělí mezi komanditisty podle jejích po-

dílů. Komanditisté ztrátu společnosti nenesou. (ČESKO, 2012b) 

Společnost s ručením omezeným 

V zákoně o obchodních korporacích je společnost s ručením omezeným upravena v § 132 

až 242. V rámci založení společnosti je stanoven základní kapitál na 1 Kč, pokud není sta-

novení ve společenské či zakladatelské listině jinak. Za dluhy společnosti je ručeno spo-

lečníky společně a nerozdílně do výše jejich nesplacených vkladů. V § 161 je upraveno 

rozdělení dosaženého zisku společníky. Zisk je rozdělen mezi společníky v poměru jejich 
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podílů, pokud ve společenské smlouvě není stanoveno jinak. Podíl společníka je určen 

podle poměru jeho vkladu na základě výši základního kapitálu. Náležitosti společenské 

smlouvy jsou stanoveny v § 146, ve které je nutné uvést název společnosti, předmět podni-

kání, seznam společníků (jméno, adresa), podíly společníků s jejich právy a povinnostmi, 

výši vkladů jednotlivých společníků, výši základního kapitálu, počet zakladatelů a stano-

vení jejich jednání, stanovení jednatele společnosti a správce vkladu. Podle § 194 je uve-

den jednatel jako statutární orgán. (ČESKO, 2012b) 

Akciová společnost 

Akciová společnost je upravena v § 253 až 551 a to v zákoně o obchodních korporacích. 

Základní kapitál společnosti je rozdělen na stanovený počet akcií. Výše základního kapitá-

lu akciové společnosti je stanovena v minimální výši 2 000 000 Kč, nebo 80 000 EUR. 

Akciová společnost je založena na základě přijetí stanov a úpisem akcií. (ČESKO, 2012b) 

Družstvo 

Družstvo je upraveno v zákoně o obchodních korporacích a to v § 552 až 773, které je cha-

rakterizováno jako společenství neuzavřeného počtu osob. Družstvo může být založeno 

buď za účelem vzájemné podpory jejich členů či třetích osob, nebo za účelem podnikání. 

Společenství může být založeno minimálně třemi členy. Základní kapitál družstva je tvořen 

základním členským vkladem, kdy výše základního členského vkladu je stanovena 

pro všechny členy stejně. Podíl na zisku je určen na základě stanov nebo je rozdělen mezi 

členy v poměru jejich splaceného vkladu. (ČESKO, 2012b) 

1.2 Legislativní úprava podnikání v účetním a daňovém poradenství 

Při poskytování účetního poradenství je potřeba si řídit Zákonem č. 563/1991 Sb. o účet-

nictví. V § 2 zákona je uvedeno, že účetní jednotky vedou účetnictvím v plném nebo 

ve zjednodušeném rozsahu a účtují podvojnými zápisy o stavu a pohybu majetku či jiných 

aktiv, závazků a dalších pasiv, o nákladech, výnosech a o výsledku hospodaření. V rámci 

jednoduchého účetnictví jsou evidovány příjmy, výdaje, majetek a závazky. (ČESKO, 

1991b) 

Účetní poradenství je poskytováno na základě vázané živnosti, která je upravena v zákoně 

č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, a to v § 23 a 24. Vázané živnosti jsou uvede-

ny v příloze č. 2, kdy tato živnost je provozována na základě splnění odborné způsobilosti. 

Vázaná živnost neboli předmět podnikání je charakterizována jako „Činnost účetních po-
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radců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“. V případě odborné způsobilosti je po-

žadovaná určitá délka praxe, která je stanovena na základě dosaženého vzdělání. Například 

u vysokoškolského vzdělání se jedná o 3 roky praxe v oboru. (ČESKO, 1991b) 

Daňové poradenství je poskytováno podle § 3, odst. 1 a 3 Zákona č. 523/1992 Sb., o daňo-

vém poradenství a Komoře daňových poradců ČR a je charakterizováno jako činnost, která 

je poskytována daňovým poradcem nebo hostujícím daňovým poradcem. Daňové poraden-

ství je poskytováno na základě smlouvy, která je uzavřena mezi daňovým poradcem a kli-

entem. Za poskytnuté poradenství je daňovému poradci zaplacena odměna v předem do-

hodnuté výši. Podle § 3 výše uvedeného zákona je daňovým poradcem FO, která je zapsa-

ná v seznamu daňových poradců. Podle odst. 6 může daňové poradenství poskytovat i ob-

chodní společnost nebo družstva, a to pomocí daňových poradců. (ČESKO, 1992) 

V případě poskytování účetního či daňového poradenství je nutné dodržovat i další zákony. 

Mezi tyto zákony je možné zařadit zákon o dani z příjmů, zákon o přidané hodnotě, zákon 

o dani silniční, zákon o dani z nemovitých věcí či zákon o spotřebních daní. (komentář 

autora) 

1.3 Povinnosti podnikajících subjektů 

Podle § 31 Zákona o živnostenském podnikání (zákon č. 455/1991 Sb.) vznikají podnika-

telce tyto povinnosti: 

 zajistit účast odpovědného zástupce při provozování živnosti v potřebném rozsahu,  

 viditelně označit místo podnikání (sídlo) obchodní firmou, názvem nebo jménem 

a příjmením, identifikačním číslem osoby, pokud se liší od bydliště (v případě, 

že podnikatelka využívá ke svému podnikání prostor vlastní provozovny), 

 předložit kontrolnímu orgánu doklady prokazující způsob nabytí prodávaného zboží 

nebo materiálu, který se používá k poskytování služeb, 

 zajistit v době určené pro prodej nebo poskytování služby, přítomnost osoby, která 

splňuje podmínku znalosti českého nebo slovenského jazyka, 

 písemně oznámit živnostenskému úřadu přerušení činnosti delší než 6 měsíců, 

 oznámit pokračování v živnosti, 

 povinnost mít v provozovně průkaz živnostenského oprávnění nebo osvědčení, které 

jsou potřeba doložit v případě kontroly, 
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 povinnost vydávat doklady o prodeji zboží a poskytnutí služeb, kdy na dokladu musí 

být uvedeno označení obchodní firmy nebo jméno a příjmení, identifikační číslo 

osoby, datum prodeje zboží či poskytnutí služby, druh zboží nebo služby a cena, po-

kud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, 

 sdělit živnostenskému úřadu, zda je provozována živnost a doložit doklady, které tu-

to skutečno potvrzují, 

 podnikatelka navíc odpovídá za odbornou způsobilost zaměstnanců pro výkon povo-

lání podle zvláštních právních předpisů a znalost bezpečnostních předpisů, 

a podnikatelka taky musí prokázat bezúhonnost svých zaměstnanců. (ČESKO, 

1991a) 

Výše uvedené povinnosti, které byly stanoveny na základě zákona o živnostenském podni-

kání, platí nejen pro fyzické osoby neboli živnostníky, ale zároveň i pro právnické osoby. 

Každý podnikající subjekt má svou provozovnu či sídlo. A podle výše uvedených povin-

ností je důležité každou provozovnu označit názvem společnosti, jménem kontaktní osoby, 

telefonním spojením na danou osobu či identifikačním číslem (dále IČO). V místě provo-

zovny by mělo být umístěno živnostenské oprávnění a další certifikáty, které opravňují 

danou osobu či podnik vykonávat danou činnost. (komentář autora) 

1.3.1 Datové schránky 

Podle Zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované dokumentaci 

slouží datová schránka jako elektronické úložiště, které je zřízeno a spravováno Minister-

stvem vnitra ČR. Datová schránka je určena k doručování dokumentů či provádění úkonů 

vůči orgánům veřejné moci, a doručování dokumentů fyzických a právnických osob. 

(ČESKO, 2008) 

Fyzickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám, jak je uvedeno v § 3 a 4 výše uvede-

ného zákona (zákon č. 300ú2008 Sb.), jsou zřizovány datové schránky na žádost do 3 pra-

covních dnů od podání žádosti. Právnickým osobám, které jsou zřízené zákonem, zapsané 

v obchodním rejstříku nebo se jedná o organizační složku, je datová schránka zřízena bez-

platně a bezodkladně ministerstvem vnitra po jejím vzniku, např. zápisem do obchodního 

rejstříku. (ČESKO, 2008) 

Prostřednictvím datových schránek je usnadněna komunikace mezi podnikem a veřejnými 

orgány. Přes datové schránky jsou podnikem zasílány daňová přiznání, odhlášky 
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či přihlášky ke zdravotním pojišťovnám či okresní správě sociálního zabezpečení. (komen-

tář autora) 

1.3.2 Finanční úřad 

Podle § 39 zákona o daních z příjmů (zákon č. 589/1992 Sb.) je fyzická osoba povinna 

podat přihlášku k registraci k dani z příjmů fyzických u příslušného správce daně. Tato 

povinnost vzniká do 15 dnů ode dne, kdy podnikatel začal vykonávat činnost, která 

je zdrojem příjmů ze samostatné činnost, nebo má příjem ze samostatné činnosti. Podle 

§ 39 odst. 4 poplatník nemusí podat přihlášku k dani z příjmů fyzických osob, pokud vyka-

zuje pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, či jsou osvobozeny od daně, nebo 

je z nich vybírána daň srážkou. (Marková, 2017, s. 65) 

Podnikatelka je povinna se přihlásit k dani z příjmů právnických osob do patnácti dnů, 

a to od toho dne, kdy zahájí svou činnost a stane se samostatně výdělečně činnou osobou. 

Tato povinnost ji odpadá jen v případě, že její příjem bude spadat do jedné ze tří skupin, 

které jsou blíže charakterizovány v zákoně o dani z příjmů. (komentář autora) 

Základ daně z příjmů fyzických osob podle Krauseové (2013, s. 59) je složen z jednotli-

vých dílčích základů daně a to z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků (§ 6), pří-

jmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7), příjmy z kapitálového majetku 

(§ 8), příjmy z pronájmu (§ 9) a ostatních příjmů (§ 10) 

Podle Krauseové (2013, s. 62) se daň z příjmů fyzických osob vypočítá podle platné sazby 

daně, která je stanovena ve výši 15 %. 

V zákoně o dani z příjmů podle Markové (2017, s. 66) je v § 39a uvedena registrační po-

vinnost právnické osoby k dani z příjmů. Podnikatel neboli poplatník je povinen podat při-

hlášku k dani z příjmů právnických osob do 15 dnů od svého vzniku u příslušného správce 

daně. 

Právnická osoba vzniká dnem zápisu do Obchodního rejstříku a od tohoto dne ji zároveň 

běží lhůt na podání registrace k dani z příjmů právnických osob. (komentář autora) 

U fyzické osoby není toto datum pevně stanoveno, protože podnikatelka nemusí začít hned 

podnikat po získání živnostenského oprávnění. Zatímco právnická osoba vzniká dnem zá-

pisu do Obchodního rejstříku, a tím ji začíná běžet i lhůta pro povinnou registraci k dani 

z příjmů. (komentář autora) 
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Základ daně u právnických osob podle Krauseové (2013, s. 64) se vypočítá jako rozdíl 

mezi náklady a výnosy. Tenhle základ daně se dále upraví dle § 23 až § 25. Pro daň z pří-

jmů právnických osob platí aktuální sazba daně ve výši 19 %. 

Osobou povinnou k dani podle § 5 zákona o dani z přidané hodnoty (zákon č. 235/2004 

Sb.) je fyzická či právnická osoba, která vykonává ekonomickou činnost. Podle § 6 se plát-

cem daně z přidané hodnoty stane osoba, která je povinna k dani se sídlem v tuzemsku 

a její obrat přesáhl výši 1 000 000 Kč. Kdy tento obrat je počítán za 12 bezprostředně 

po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Osoba povinna k dani se stává plátcem od prvního 

dne druhého měsíce, který následuje po měsíce, ve kterém byl překročen stanovený obrat. 

(Marková, 2017, s. 124) 

Právnická či fyzický osoba je povinna stát plátcem daně z přidané hodnoty, pokud jejich 

za dvanáct po sobě následujících měsíců přesáhne částku 1 milion korun. Pojem „bezpro-

středně“ znamená, že jsou do toho započítávány měsíce, které jdou přímo po sobě a nedo-

chází k vynechání některého z kalendářních měsíců. A pokud podnikatelka překročí danou 

hranici jednoho milionů třeba v červnu, tak od 1. července se stává plátcem daně z přidané 

hodnoty. (komentář autora) 

1.3.3 Okresní správa sociální zabezpečení 

V případě, že společnost bude zaměstnávat osoby, je podle Zákona č. 582/1991 Sb., 

o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, povinna oznámit Okresní správě sociál-

ního zabezpečení (dále OSSZ) den zahájení pracovní činnosti svých zaměstnanců. Podání 

oznámení je prováděno na příslušném tiskopisu, a to nejdéle do 8 dnů od zahájení jejich 

pracovní činnosti. V případě změn či skončení pracovního poměru je podnikatel povinen 

tuto skutečnost oznámit příslušné OSSZ do 8 dní od vzniku dané události. (ČESKO, 

1991c) 

1.3.4 Zdravotní pojišťovny 

Zaměstnavatel je povinen v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 

pojištění, provést oznámení o dané skutečnosti nejpozději do 8 dnů od jejího vzniku. Za-

městnavatel je povinen oznámit: 

 nástup zaměstnance do zaměstnání a jeho skončení, 

 změnu zdravotní pojišťovny, která byla provedena zaměstnancem, pokud mu byla ta-

to skutečnost sdělena; oznámení je prováděno odhlášením zaměstnance od placení 
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pojistného u původní zdravotní pojišťovny a zároveň je zaměstnanec přihlášen 

k placení pojistného u nové zdravotní pojišťovny, 

 skutečnost, že stát je povinen platit za zaměstnance pojistné, a to i v případech, 

kdy tato povinnost vznikla státu v době, kdy bylo zaměstnanci poskytnuto pracovní 

volno bez náhrady příjmu. (ČESKO, 1997) 

Zaměstnavatel je povinen, podle Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, oznámit místně 

příslušnému Úřadu práce údaje volném pracovním místě, a to do 10 kalendářních dnů ode 

dne následujícím po vytvoření, uvolnění či obsazení pracovního místa, kdy za volné pra-

covní místo je považováno nově vytvořené nebo uvolněné pracovní místo, na které je plá-

nováno získat zaměstnance. (ČESKO, 2004) 

Poslední povinností zaměstnavatele je sjednání zákonného pojištěné pro případ odpověd-

nosti za školu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, a to podle § 365, odst. 1, Zá-

kona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Pojištění odpovědnosti je placeno za každého za-

městnance, výše pojistné částky je stanovena vyhláškou a odvíjí se od typu vykonávané 

činnosti zaměstnavatel. (ČESKO, 2006) 

1.3.5 Zákonné pojištění zaměstnavatele 

Zákonné pojištění zaměstnavatele, neboli celým názvem „zákonné pojištění odpovědnosti 

zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, zajišťuje zaměst-

nancům náhradu škodu. Jedná se o náhradu, která byla způsobena plněním pracovních po-

vinností zaměstnance. Správu nad tímto pojištěním má pojišťovna Kooperativa a.s. a Čes-

ká pojišťovna a.s. (Veber a Srpová, 2008, s. 220) 

Podle Vebera a Srpové (2008, s. 221) je zaměstnavatel povinen platit toto pojištění, pokud 

je v podniku zaměstnán alespoň jeden zaměstnanec. Výpočet pojistného je určen jako sou-

čin základu a příslušné sazby. Sazba pojistného je stanovena na základě výše rizika pra-

covního úrazu podle Odvětvové klasifikace ekonomických činnosti (dále OKEČ). Zákla-

dem pro výpočet výše pojistného je součet vyměřovacích základů všech zaměstnanců pod-

niku za uplynulé kalendářní čtvrtletí. 

Pojistné je placeno čtvrtletně, kdy na první čtvrtletí je pojistné splatné do 31. ledna., 

na druhé čtvrtletí do 30. dubna, na třetí čtvrtletí je splatnost stanovena do 31. července 

a na čtvrté čtvrtletí je pojistné placeno do 31. října. Pojistné je placeno na účet Kooperati-
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vy, kdy jako variabilní symbol je stanoveno identifikační číslo zaměstnavatel. (Kooperati-

va pojišťovna, a.s., © 2017) 

1.3.6 Komerční pojištění podnikatele 

Veber a Srpová (2008, s. 221) uvádí tento typ pojištění jako nepovinné, kdy se jedná 

o pojištění poskytované na komerčním základě. Mezi komerční pojištění patří pojištění 

přímo zaměřené na podnikatele či jeho zaměstnance, pojištění majetku určené pro podni-

kání, pojištění rizik související s podnikáním a pojištění motorových vozidel. 

V rámci pojištění vůči podnikatelům a jeho zaměstnancům podle Vebra a Srpové (2008, 

s. 221) je možné uzavřít kapitálové životní pojištění, důchodové životní pojištění nebo úra-

zové pojištění. U pojištění majetku je podnik chráněn v případě živelného pohromy, odci-

zení či vandalismu a dalších rizik. 

Pojištění rizika je spojeno s činností podnikatele a patří sem např. pojištění obecné odpo-

vědnosti za škodu, pojištění profesní odpovědnosti a další. I když je pojištění profesní od-

povědnosti řazeno mezi komerční druhy pojištění, tak u některých povolání je toto pojiště-

ní stanovené jako povinné. Tento typ pojištění je povinný např. u lékařů v soukromé praxi, 

daňových poradců, účetních, notářů a další. (Veber a Srpová, 2008, s. 222) 
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2 PROJEKT ZALOŽENÍ PODNIKU 

Podle Korába (Peterky a Režňákové 2007, s. 25) je sestavován podnikatelský plán 

v období zahájení podnikání, pořízení nového podniku, nebo pokud dochází k nějaké změ-

ně na trhu či přímo v podniku. Také je důležité rozlišit to, zda podnikatelský plán je tvořen 

pro malou živnost nebo větší podnik. V případě živnostenského podnikání je podnikatelský 

plán sestaven v jednoduché a méně popracované formě. U většího podniku jako společnost 

s ručením omezeným je sestavován profesionálnější podnikatelský plán a někdy bývá 

zpracován externí poradenským podnikem. 

2.1 Podnikatelský plán 

Podnikatelský plán podle Korába (Peterky a Režňákové, 2007, s. 11) je definován jako 

písemný dokument, který je zpracovaný podnikatelem. V tomto dokumentu jsou popsány 

všechny klíčové vnější i vnitřní faktory, které souvisejí se založením i běžným chodem 

podniku. 

Před realizací podnikatelského plán je podle Srpové (2011, s. 14) nejprve potřeba ověřit 

jeho reálnost a životaschopnost. Mezi důvody pro sestavení podnikatelského plánu patří 

potřeba získat potřebné finanční prostředky, najít vhodného společníka, informovat své 

potenciální obchodní partnery či zaměstnance. Při zpracovávání podnikatelského plánu 

si podnikatel zjistí, jaké kroky je potřeba učinit, jak nejlépe oslovit potenciální zákazníky, 

zjistí si informace o konkurenci a jak se od ní odlišit, kolik je potřeba finančních prostřed-

ků a další.  

Obsah podnikatelského plánu podle Srpové (2011, s. 14) není pevně stanoven a každý in-

vestor či banka mají jiné požadavky na jeho strukturu. Následně je uvedena přibližná struk-

tura podniku podle Korába (Peterky a Režňákové, 2007, s. 36), která je postupně blíže 

popsána. 

Podnikatelský plán je nutné zpracovat tak, aby odpovídal skutečné firmě. Pokud by podni-

katelský plán byl špatně reprezentován, existuje riziko odmítnutí potenciálními investory. 

Před představením samotného podnikatelského plánu je potřeba provést jeho korekturu. 

Do podnikatelského plánu je třeba zahrnout i grafické zobrazení a tabulky. V některých 

případech u potenciálních investorů je požadovaná prezentace takového plánu. V tomto 

případě je nutné vytvořit takovou prezentaci, aby byla považována za dostatečně přesvěd-

čivou. (Abrams, 2014, s. 335 - 340) 
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2.1.1 Titulní strana 

Podle Korába (Peterky a Režňákové, 2007, s. 36) je třeba na titulní stranu uvést název 

a sídlo společnosti, jména podnikatelů a jejich kontakty jako telefon či e-mail, dále popis 

podniku a předmět podnikání, a další. Srpová (2011, s. 14) doporučuje uvést prohlášení: 

„Informace obsažené v tomto dokumentu jsou důvěrné a jsou předmětem obchodního ta-

jemství. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována, kopírována nebo jakým-

koli způsobem rozmnožována nebo ukládána v tištěné či elektronické podobě bez písemné-

ho souhlasu autorů.“ 

2.1.2 Exekutivní souhrn 

Tato kapitola podle Korába (Peterky a Režňákové, 2007, s. 36) je zpracovávána po sesta-

vení podnikatelského plánu. Jeho úkolem je maximálně podnítit zájem potenciálních inves-

torů, zda budou číst celý podnikatelský plán. Podle Srpové (2011, s. 16) jsou v tomto sou-

hrnu zahrnuty informace o poskytovaném produktu, konkurenční výhoda společnosti, zá-

kladní informace o trhu a jeho trendům, klíčové osobnosti podniku a informace o financo-

vání podniku. 

2.1.3 Analýza trhu 

Podle Korába (Peterky a Režňákové, 2007, s. 36) je potřeba provést analýzu konkurenční-

ho prostředí, kde jsou uvedeni všichni významní konkurenti včetně jejich slabých a silných 

stránek. Dále je potřeba analyzovat odvětví z hlediska vývojových trendů. A také je důleži-

té sem zahrnout analýzu cílových zákazníků. 

Analýza konkurence 

Před vstupem podniku na trh je potřeba provést analýzu konkurence, která působí ve stej-

ném oboru. Cílem analýzy je zjistit postavení konkurence na trhu a nalezení případných 

mezer, které mohou podniku získat určitou konkurenční výhodu. (komentář autora) 

Při analyzování konkurence je třeba stanovit faktory či údaje, které lze snadno porovnat 

s nově založeným podnikem. Tyto faktory jsou následně bodově ohodnoceny podle posta-

vení určených parametrů. V případě, že je do analýzy zahrnuto více konkurentů, tak 

je snadno zjistitelné postavení jednotlivých podniků na trhu. (komentář autora) 
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Podle autora jsou pro účely této diplomové práce vybrány tyto faktory: 

 doba působení na trhu, která je důležitá z pohledu zákazníka, kdy dávají přednost 

zavedenému podniku, 

 počet zaměstnanců, 

 uvedené reference na webových stránkách, které se rozhodla konkurence zveřejnit, 

 rozsah nabízených služeb, které konkurence nabízí, 

 tržby za poslední rok uvedený ve veřejném rejstříku, 

 zisk společnosti, 

 počet poboček 

 vzdálenost pobočky konkurence od místa působení nového podniku. 

Na základě vybraných faktorů jsou následně zvoleny parametry pro hodnocení postavení 

podniku. Parametry jsou blíže definované v Tabulce 1. (komentář autora) 

Tabulka 1 Parametry pro hodnocení faktorů (vlastní zpracování) 

 Ohodnocení 1 2 3 4 5 

1 Rok založení 
1990 – 

1995 

1996 – 

2000 

2000 – 

2005 

2006 – 

2010 

2010 a 

novější 

2 Počet zaměstnanců 1 2 – 5 6 – 8 8 – 10 10 a více 

3 Reference 
žádné či 

neznámé 
1 – 10 11 – 20 21 – 30 30 a více 

4 Nabídka služeb 1 2 3 4 5 a více 

5 Tržby (v mil. Kč) 1 – 3 3,1 – 7 7,1 – 11 11,1 – 15 
15,1  

 a více 

6 Zisk (v tis. Kč) 0 - 20 20,1 – 50 50,1 – 80 
80,1 – 

100 

100 a 

více 

7 Počet poboček 1 2 3 4 5 

8 Vzdálenost 0 – 0,5 0,6 – 1 1,1 – 1,5 1,6 – 2 2 a více 

 

Ohodnocení jednotlivých faktorů bude následně zaneseno do grafu, který umožní novému 

podniku lepší přehled o jeho postavení vůči konkurenci. Tato analýza pomůže podniku 

zjistit, kde má mezery pro vylepšení své situace a může se ještě rozvíjet, nebo naopak, kte-

rá oblast je pro něj riziková. (komentář autora) 
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2.1.4 Popis podniku 

Podle Srpové (2011, s. 17) vedení podniku a jejich podnikatelská či odborná způsobilost 

je považováno za klíčový faktor při rozhodování úspěchu či neúspěchu podnikatelského 

plánu. 

V popisu podniku podle Korába (Peterky a Režňákové, 2007, s. 37) je krátce představen 

podnik, datum založení podniku, oblast podnikání, hlavní nabízené produkty, informace 

o umístění podniku a jeho velikost a další. A podle Srpové (2011, s. 18) je zde také uvede-

na vize podniku, neboli to kam je podnik směřován a kam je plánováno se posunout 

ve stanoveném časovém horizontu. 

Důležité je klást důraz na umístění podniku, protože právě jeho umístění může mít vliv 

na jeho úspěšnost. Proto při hodnocení budovy či prostor je důležité zohlednit možnost 

parkování, přístup z hlavní silnice, dostupnost pro zákazníky, dodavatele či distributory. 

(Hisrich a Peters, 1996, s. 114) 

2.1.5 Popis produktu služeb 

V rámci popisu podle Srpové (2011, s. 16) jsou zde uvedeny charakteristické vlastnosti 

produktu či služby, kdy u výrobku je třeba uvést, zda je považován za nový či už exitující 

výrobek na trhu. U popisu výrobku je třeba zmínit i služby, kterým je doplněna nabídka, 

např. servis, zaškolení, instalace, montáž, poradenské služby a další. Pokud je nabízena 

služba, tak je uvedeno, jak bude služba poskytována, zda je požadované nějaké zařízení, 

podrobný popis služby a další informace. Ohledně konkurence je nutné prokázat, že je při-

nášena lepší nabídka než u konkurence. Úspěšnost podnikatelského plánu je založena užit-

ku, který je přinášen zákazníkům, a tak je důležité uvést, proč je lepší kupovat u nás 

než u konkurence. 

2.1.6 Marketingový plán 

Marketingový plánu podle Zemánka a Konečného (2013, s. 21) je určen pro potenciální 

investory a je zde uvedena charakteristika produktu, trhu, analýza konkurence, odběratelů, 

dodavatelů, plánovanou distribuční i cenová politika a marketingový mix. 

Podle Zemánka a Konečného (2012, s. 79) je součástí marketingového plánu také marke-

tingový mix, kde jsou definovány základní marketingové prvky, které jsou určeny 

k dosáhnutí marketingových cílů. V marketingovém mixu jsou uvedeny čtyři faktory, 
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u kterých je stanovena vzájemná závislost a jsou značeny jako 4P, a je zde zahrnován pro-

dukt, cena, místo prodeje a propagace. 

Marketingový mix služeb je složen ze 7 faktorů, kdy kromě původních čtyř je marketingo-

vý mix rozšířen o lidi, materiální zabezpečení procesy: 

 produkt / product – uvádí parametry a vlastnosti produktu či služby, 

 cena / price – stanovuje cenovou strategii produktu či služby, 

 propagace / promotion – uvádí způsob, jakým bude rozšířeno povědomí o nabízeném 

produktu či službě, 

 distribuce / place – místo nebo způsob, jak bude produkt (služba) dodáván končeným 

spotřebitelům, 

 lidé / people – zaměstnanci, kteří poskytují konkrétní službu, 

 materiální zabezpečení / physical evidence – prostředky, které jsou potřebné pro po-

skytování nabízené služby, 

 procesy / process – jednotlivé činnosti podniku, které ovlivňují poskytování nabízené 

služby. (Ako podnikať, © 2017) 

2.1.7 Organizační plán 

Podle Korába (Peterky a Režňákové, 2007, s. 38) je v této části podnikatelského plánu 

popsána právní forma podniku. A v případě obchodní společnosti je potřeba více rozvést 

informace o managementu podniku a dále i případě informace o obchodních podílech. 

V organizačním plánu jsou uvedeni klíčoví vedoucí pracovníci podniku, jejich vzdělání 

a praxe. Dále je zde stanovena nadřízenost a podřízenost vedoucích. Vše je znázorněno 

pomocí organizační struktury podniku. 

2.1.8 Finanční plán 

Nejdůležitější součástí podnikatelského plánu je podle Zemánka a Konečného (2013, s. 22) 

uváděn finanční plán, ve kterém je uvedena kalkulace finančního zajištění plánu, množství 

vložených prostředků, osobní rezervy, cizí zdroje (úvěry, leasing, peníze investorů). Plán 

je potřeba každý rok upravovat podle situace na trhu a ve firmě. V plánu jsou zobrazeny 

základní finanční výkazy jako rozvaha, výsledovka, cash-flow, odhady výnosů a náklady 

a z toho vyplývající odhady ziku a ztráty. 

Krátkodobé finanční plánování je často označováno jako hotovostní rozpočtování. V pří-

padě krátkodobého plánování je rozhodování považováno za snadnější než u dlouhodobého 
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plánování, ale není to chápáno tak, že by bylo považováno za méně důležité. Krátkodobé 

finanční plánování je určeno na dobu kratší než 12 měsíců a cílem tohoto plánování je za-

jistit pro podnik dostatek peněžních prostředků na běžný provoz. Dlouhodobé finanční 

plánování je spíše zaměřeno na důsledky alternativních finančních strategií. Nezbytné 

je také stanovení firemních cílů a následné zajištění standardů pro měření výkonnosti. 

(Brealey, 2017, s. 759) 

Podle Srpové (2011, s. 28) je finanční plán určen k prokázání toho, že podnikatelský plán 

je považován za reálný z ekonomického hlediska. U začínající firmy je nutné počítat 

s prostředky, které je potřeba získat pro založení podniku. Při zahajování podnikatelské 

činnosti jsou nejčastěji dělány chyby v tom, že není rozlišován zisk a peněžní tok, výnosy 

a příjmy, a náklady a výnosy. 

Na začátku podnikání je podle Zemánka a Konečného (2012, s. 48 – 49) důležité sestavit 

zakladatelský rozpočet, ve kterém jsou uvedeny náklady související se zahájením činnosti 

a případné zdroje na jejich financování. Při zahájení podnikání je obvyklé počítat s tím, 

že výnosy jsou převyšovány náklady a je vykazována ztráta. Finanční prostředky, které 

jsou požadovány v rámci financování, jsou rozděleny do těchto skupin: 

 finanční prostředky, které jsou požadované na založení podniku (základního kapitálu, 

správní poplatky na živnostenský list, výpis z rejstříku trestů a další administrativní 

výdaje, náklady na webové stránky, logo podniku, pořízení razítka a další.), 

 finanční prostředky, které jsou určeny na pořízení dlouhodobého majetku, jako 

je nákup pozemků, budov či technického vybavení, 

 finanční prostředky na pořízení oběžného majetku (suroviny či materiál), 

 finanční prostředky, které jsou určené na financování činnosti podniku, než bude pod-

nik moc zabezpečit své financování pomocí tržeb. 

Plánovaná rozvaha 

Podle Vebera a Srpové (2012, s. 143) je přehled majetkové a kapitálové struktury podniku 

uveden ve výkazu rozvaha. Hlavní funkcí tohoto výkazu je průběžné a pravidelné infor-

mování o finanční situaci podniku. Struktura rozvahy je stanovena závazně a představuje 

vazbu mezi majetkem podniku a zdroji jeho financování. Při sestavování rozvahy je důleži-

té, aby byla dodržena bilanční rovnice, kdy součet položek majetku a kapitálu musí být 

roven. 
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Plánovaný Výkaz zisků a ztrát 

Ve výkazu zisků a ztrát neboli výsledovce podle Vebera a Srpové (2012, s. 147) je zachy-

cen výsledek hospodaření. V tomto výkazu jsou uvedeny výnosy, náklady a výsledek hos-

podaření za určité časové období. Ve výsledovce jsou znázorněny informace o obratu pod-

niku, přidané hodnotě, náklady v druhovém členění, rentabilitě tržeb či nákladů a základ 

pro vypracování daňového přiznání. Výkaz zisků a ztrát se člení na provozní, finanční 

a mimořádné. 

Metodika výpočtu plánovaných nákladů 

Pro zjištění plánovaných nákladů je důležité si ujasnit, jaké náklady jsou potřeba pro zalo-

žení podniku a další provoz v následujících letech. Do nákladů je potřeba započítat veškeré 

náklady, které se mohou objevit během podnikání. Výpočet nákladů bude rozdělen na ná-

klady, které souvisejí se zahájením podnikání, mzdové náklady, náklady placené ročně 

a pravidelné měsíční náklady, které bude muset podnik vynaložit pro svůj provoz. (komen-

tář autora) 

Plánované náklady budou vypočítány jen pro jednotlivé roky a až při výpočtu plánovaného 

výsledku hospodaření budou dopočítány roční náklady v pesimistické a optimistické vari-

anty. U pesimistické varianty se očekává snížení nákladů o 2 % a u optimistické varianty 

bude očekáváno zvýšení mzdových nákladů a spotřebního materiálu, a to o 4 %. (komentář 

autora) 

Metodika výpočtu plánovaných tržeb 

Pro výpočet plánovaných tržeb v jednotlivých letech bude použit následující postup: 

1. Sestavení předběžného ceníku poskytovaných služeb. 

2. Vytvoření modelových situací potenciálních klientů. Každá modelová situace popi-

suje určitý typ potenciálního klienta. V rámci rozmanitosti nabízených služeb a jejich 

kombinací budou vybrány jen nejčastější modelové situace klientů, s kterými se mů-

že budoucí podnik setkat v praxi. U jednotlivých modelových situací bude uvedeno, 

zda se jedná o právnickou či fyzickou osobu, jestli je plátcem DPH (čtvrtletní, mě-

síční), počet účtovaných dokladů, typy daňových přiznání a počet zaměstnanců. 

3. Vytvoření přehledu kolik bude jednotlivá modelová situace přinášet tržeb, a to jak 

při poskytování měsíčních služeb, tak u služeb, které budou poskytovány jedenkrát 

ročně. 
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4. Pro plánované roky je potřeba vytvořit pesimistickou realistickou a optimistickou va-

riantu. U každé varianty je potřeba zvolit počet klientů pro jednotlivé modelové situ-

ace, kdy v prvním roce může být počet menší a následně v dalších letech se může 

zvyšovat. 

5. Na základě zvoleného počtu klientů a vytvořeného přehledu měsíčních a ročních tr-

žeb budou spočítány celkové tržby pro jednotlivé modelové situace. 

6. Celkové tržby pro jednotlivé varianty v daném období budou získány součtem tržeb 

u jednotlivých modelových situací. (komentář autora) 

Metodika výpočtu výsledku hospodaření 

Výsledek hospodaření pro jednotlivé roky a varianty bude sestaven na základě plánova-

ných nákladů a tržeb. (komentář autora) 

Plánovaný výkaz peněžních toků / cash flow 

Výkaz peněžních toků neboli cash flow (dále CF) podle Pavelkové a Knápkové (2008, 

s. 51) sleduje změna stavu peněžních prostředků podniku. Ve výkazu jsou vysvětlovány 

přírůstky a úbytky peněžních prostředků a důvody jejich vzniku. 

Pro sestavení tohoto výkazu jsou podle Pavelkové a Knápkové (2008, s. 54) používány 

informace s účetnictví, kdy můžeme čerpat informace ze změn stavů položek rozvahy 

a výsledovky. Nebo můžeme čerpat informace přímo z jednotlivých syntetických a analy-

tických účtů. 

Výkaz peněžních toků se člení na provozní činnost, investiční oblast a finanční oblast. 

Provozní činnosti jsou považovány za nejdůležitější a jsou zde zahrnuty základní výděleč-

né činnosti podniku. V investiční činnosti jsou uvedeny informace o pořízení a prodeji 

dlouhodobého majetku, informace o poskytnutém úvěru, půjček či výpomoci. A finanční 

oblasti jsou uvedeny peněžní toky, které ovlivňují velikost vlastního kapitálu a dlouhodo-

bých závazků. (Pavelková a Knápková, 2008, s. 54-55) 

Podle Fotra (2012, s. 194) je možné cash flow sestavit pomocí přímé a nepřímé metody, 

kdy přímá metoda je založena na skutečných platbách a nepřímá metoda je sestavena 

na základě získaného hospodářského výsledku. V případě kratšího období je doporučeno 

použít přímou metodu a u dlouhého období je používána nepřímá metoda. 
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Počáteční stav peněžních prostředků 

+ Příjmy za určité období 

- Výdaje za určité období 

= Konečný stav peněžních prostředků 

Schéma 1 Přímá metoda (Pavelková a Knápková, 2008, s. 55) 

Nepřímá metoda je podle Korába (Peterky a Režňákové, 2007, s. 137) založena na využití 

informací o nákladech a výnosech. Tato metoda je založena na tom, že zisk podniku 

je roven plánovaným příjmům. Výpočet této metody je znázorněn v Schématu 2. 

POČÁTEČNÍ STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ 

Výsledek hospodaření běžného období 

+ 

+ 

- 

+ 

- 

- 

+ 

- 

+ 

Odpisy 

tvorba dlouhodobých rezerv 

snížení dlouhodobých rezerv 

zvýšení závazků (krátkodobých), krátk. bankovních úvěrů, časového rozlišení pasiv 

snížení závazků (krátkodobých), krátk. bankovních úvěrů, časového rozlišení pasiv 

zvýšení pohledávek, časového rozlišení aktiv 

snížení pohledávek, časového rozlišení aktiv 

zvýšení zásob 

snížení zásob 

= 

- 

+ 

CASH FLOW Z PROVOZNÍ ČINNOSTI 

výdaje s pořízení dlouhodobého majetku 

příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 

= 

± 

± 

CASH FLOW Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI 

dlouhodobé závazky, popř. krátkodobé závazky 

dopady změn vlastního kapitálu 

= CASH FLOW Z FINANČNÍ ČINNOSTI 

KONEČNÝ STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ 

Schéma 2 Nepřímá metoda (Pavelková a Knápková, 2008, s. 57) 

2.1.9 Hodnocení rizik 

Podle Korába (Peterky a Režňákové, 2007, s. 38) je důležité popsat největší rizika, která 

jsou zjištěna na základě reakce konkurence, ze slabých stránek marketingu, manažerského 

týmu a další. Tato rizika je důležité analyzovat a připravit možnou strategii pro eliminaci 

těchto rizik. Tento přístup je pro potencionální investory zárukou, že podnikatel si daná 

rizika uvědomuje a je připraven jim čelit. 
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Metodika pro hodnocení rizik 

1. Identifikace rizikových oblastí prostřednictvím zpracované SWOT analýzy, kdy rizi-

ka jsou vybrány na základě zjištěných hrozeb podniku. 

2. Pro další postup je potřeba stanovit parametry pro hodnocení zjištěných rizikových 

oblastí, a to z hlediska pravděpodobnosti výskytu rizika a případného dopadu 

na podnik. Tyto parametry můžeme definovat pomocí Tabulky 2. 

Tabulka 2 Parametry pro hodnocení rizik (vlastní zpracování) 

Úroveň Rozpětí Pravděpodobnost výskytu rizika Dopad rizika 

1 0,0 – 1,0 Nepravděpodobné Nevýznamný 

2 1,1 – 2,0 Téměř vyloučené Přijatelný 

3 2,1 – 3,0 Obvykle vyskytované Významný 

4 3,1 – 4,0 Pravděpodobné Velmi významný 

5 4,1 – 5,0 Vysoce pravděpodobné až jisté Kritický 

 

2. Ke každému zjištěnému riziku je potřeba přiřadit pravděpodobnost jeho výskytu, 

a to podle úrovně 1 až 5. A následně přiřadit dopad rizika, kdy hodnota je stanovena 

na základě uvedeného rozpětí. 

3. Pro získání konečné hodnoty, což je závažnost (významnost) rizika, je potřeba vyná-

sobit obě získané hodnoty. Celkovou hodnotu rizika je možné získat sečtením ko-

nečných hodnot rizik. 

4. Vytvoření návrhu na snížení rizik, kdy místo jednotlivých rizik jsou uvedeny jejich 

řešení. 

5. U návrhu řešení rizik se uvede znovu pravděpodobnost výskytu rizika a jeho dopad. 

6. Významnost každého řešení rizika získáme vynásobením hodnot pravděpodobnosti 

a dopadu. A opět je nutné zjistit celkové riziko. 

7. Pro znázornění změn je doporučeno vytvořit pavučinový graf. (komentář autora) 

2.1.10 Přílohy 

Rozsah příloh podle Srpové (2011, s. 33) je založen na jednotlivých podnikatelských plá-

nech. V případě, že přílohy jsou uvedeny na více stranách, lze některé podklady uvést 

v seznamu s poznámkou, že budou vydány k dispozici. Do příloh jsou zahrnovány životo-

pisy klíčových osob, výpis z Obchodního rejstříku, analýza trhu, zprávy či články 
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a informace z trhu o podobném projektu, výkazy zisků a ztrát a rozvahy za posledních pět 

let, obrázky výrobků, technické výkresy a důležité smlouvy. 

2.2 Projekt založení podniku 

2.2.1 Kroky při založení společnosti 

Před založením každé obchodní společnosti je potřeba absolvovat určité kroky, které jsou 

nezbytné, zdlouhavé a náročné i z hlediska procesně-odborných znalostí budoucího podni-

katele. (komentář autora) 

1. Sepsání zakladatelské listiny 

Zakladatelská listina sepsána u notáře musí splňovat zákonem stanovené náležitosti. Podo-

ba zakladatelské listiny je individuální, protože každý notář má stanovený vlastní vzor, 

který je následně vyplňován podle požadovaných údajů a smluvních ujednání klienta. Ceny 

za vyhotovení notářského zápisu se nacházejí v celé České republice v podstatě na stejné 

úrovni, nicméně je důležité věnovat pozornost notářem nabízeným stejnopisům a opisům. 

V ceně notářského zápisu je obsažena cena za jeden stejnopis. Cena za pořízení stejnopisu 

je výrazně vyšší než za pořízení opisu. (Business Center, © 2017) 

2. Složení vkladů 

Způsob složení vkladů je stanoven ve společenské smlouvě, nejčastěji jsou tyto vkládány 

na určené bankovní účty. Příslušný bankovní účet bývá založen na jméno správce vkladů 

a vklad je následně složen na tento účet. Potvrzení o složení vkladů a jeho výši je vydáno 

bankou na vyžádání. Pro vydání potvrzení je potřeba předložit společenskou smlouvu 

či zakladatelskou listinu. Toto potvrzení, které je vydané bankou, je dokládáno při podání 

návrhu na zápis do OR. Zápisem společnosti do OR je stanoven den vzniku společnosti. 

Dnem vzniku této společnosti se stane vklad jejím majetkem a společnost může s tímto 

majetkem disponovat. (Business Center, © 2017) 

3. Obstarání dokumentů 

Dalšími nezbytnými kroky, které podnikatel zařizuje, je získání patřičných dokumentů jako 

potvrzení od pronajímatele, že prostory mohou být využity jako sídlo společnosti, výpis 

z katastru nemovitosti, který prokazuje, že je pronajímatel vlastníkem dané nemovitosti, 

výpis z rejstříku trestů jednatele. Oba výpisy je možné získat přes službu tzv. Czechpointu, 

který provozuje Česká pošta. (e-sro, © 2017) 
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4. Ohlášení živnosti 

Dalším významným krokem je návštěva živnostenského úřadu a podání žádosti o zápis 

do živnostenského rejstříku. V případě vázané živností jsou dokládány dokumenty o od-

borné způsobilosti jako maturitní vysvědčení, osvědčení či certifikáty o odborné způsobi-

losti a v určitých případech také potvrzení o praxi od předchozího zaměstnavatele. Podni-

kateli je následně vystaven tzv. dočasný výpis z živnostenského rejstříku. (e-sro, 2017) 

5. Podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku 

Návrh na zápis do OR je podáván u příslušného rejstříkového soudu. Návrh je podepisován 

všemi jednateli a všechny podpisy musí být úředně ověřeny. K návrhu jsou přikládány dal-

ší dokumenty, zejména pak společenská či zakladatelská listina, oprávnění k podnikatelské 

činnosti (výpis z živnostenského rejstříku), dokument osvědčující užívání místnosti jako 

sídla. Zmíněným dokumentem je buď výpis z katastru nemovitostí, nebo souhlas vlastníka 

s umístěním sídla. V neposlední řadě je potřeba doložit doklad o splnění vkladové povin-

nosti. Za každého jednatele je potřeba doložit výpis z rejstříku trestů, který není starší 

než 3 měsíce, čestná prohlášení jednatelů o jejich způsobilosti k právním úkonům s úředně 

ověřenými podpisy. Společnost je informována o zápisu do OR prostřednic-

tvím rejstříkového soudu, tzv. Rozhodnutím o zápisu, které je zasláno do sídla společnosti. 

(Business Center, © 2017) 

Zápis do OR může být podán dvěma způsoby, kdy v prvním případě je návrh na zápis 

do rejstříku podaný samotnou společnosti neboli jejím zplnomocněným zástupcem 

a v druhém případě se jedná o tzv. přímý zápis prováděný notářem. Notáři jsou předány 

veškeré úřední listiny, které jsou nutné pro zápis do veřejných rejstříků. Tento zápis 

je prováděn dálkovým přístupem a je nezbytně nutné splnit veškeré příslušné podmínky. 

Zapisování skutečností je podloženo v notářském zápisu pro zápis do veřejného rejstříku 

nebo v notářském zápisu o rozhodnutí orgánu právnické osoby sepsaných podle jiného 

zákona. V podkladovém notářském zápisu je obsaženo vyjádření notáře o tom, že obsah 

právního jednání je v souladu s právními předpisy a že byly splněny všechny formality 

při zakládání právnické osoby, nebo že notáři byly předloženy veškeré listiny, kterou jsou 

požadovány zákonem pro zápis do veřejného rejstříku. (Podnikatel.cz, © 2017) 
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6. Registrace na místně příslušném Finančním úřadě 

Po zápisu společnosti do OR proběhne registrace na místně příslušném Finančním úřadě, 

kdy se společnost musí registrovat k dani z příjmů právnických osob, přičemž zápis je pro-

váděn v současnosti výhradně elektronicky (např. využitím datové schránky). Společnost 

je povinna registrovat se jako plátce ve vztahu k ostatním daním, a to ve lhůtě, kdy nastane 

daná povinnost registrace. Za ostatní daně jsou považovány v tomto případě silniční daň, 

daň z příjmů ze závislé činnosti, daň z příjmů vybíraná srážkou nebo daň z přidané hodno-

ty. (STORMWARE, © 2012) 

7. Pořízení výpisu z živnostenského rejstříku 

Tento krok je potřeba učinit poté, co je společnost zapsána do OR a následně je společnosti 

živnostenským úřadem přiděleno IČ. (e-sro, © 2017) 

2.2.2 Strategická analýza situace 

SLEPT analýza 

Tato analýza je podle Červeného (2014, s. 54) zaměřena na odhalení budoucího vývoje 

okolního prostředí podniku. Zkratka SLEPT je vytvořena z počátečních písmen pěti an-

glických slov podle pěti oblastí. Do těchto oblastí jsou zařazeny společenské a demogra-

fické faktory (social), právní faktory (legal), ekonomické faktory (economic), politické 

faktory (political) a technologické faktory (technological). 

 

Obrázek 2 SLEPT analýza (ict-123.com, © 2004-2017) 
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Podle Johnsona a Scholese (2000, s. 90) patří mezi politické či zákonné faktory legislativní 

monopoly, daňová politika, zákon o zaměstnanosti, stabilita vlády a další. Do ekonomic-

kých faktorů je možné zařadit úrokové míry, inflaci, nezaměstnanost, zásobu peněz, do-

stupnost energií a náklady a další. U sociokulturních faktorů bývají uváděny úroveň vzdě-

lávání, rozdělení příjmů, změny životního stylu, přístup k práci a odpočinku a za technolo-

gické faktory lze možné považovat investice vlády do výzkumu a vývoje a míru zastarává-

ní. 

Sociální oblast je zaměřena na analýzu obyvatelstva z pohledu nového podniku. Analýza 

je důležitá z hlediska potenciálních zákazníků, zaměstnanců či obchodních partnerů (neboli 

dodavatelů). V rámci sociální oblasti je zjišťována úroveň vzdělání, výše příjmů či další 

statistiky, které jsou uvedeny na stránkách Českého statistického úřadu a jsou považovány 

za důležité v rámci působení nového podniku. (komentář autora) 

V případě legislativní oblasti je nutné se zaměřit hlavně na případné změny v zákoně, které 

v některých oblastech mohou být velmi časté. Tyto změny v zákonech mohou podnik 

ovlivnit obecně, kdy bude změněn zákon v rámci založení podniku. Například budou po-

třeba dodatečné opravy v zakladatelské či společenské smlouvě. Nebo mohou být odsou-

hlaseny změny, které ovlivňují finanční situaci podniku. Například se může jednat o zvý-

šení či snížení sazby daně. (komentář autora) 

U analýzy ekonomické oblasti je důležité se zaměřit na výši inflace, úrokové míry, neza-

městnanosti či celkové ekonomické situace státu. V případě, že podnik uvažuje o možnosti 

financování prostřednictvím bankovního úvěru, tak je pro podnik důležité sledovat vývoj 

úrokových sazeb. V rámci investic je nutné sledovat inflaci. (komentář autora) 

V rámci politické oblasti je důležité sledovat aktuální situaci na politické scéně a případný 

její další vývoj. Například očekávané volby. Pokud jsou očekávané volby, tak je pak mož-

né očekávat i změnu v legislativní oblasti. (komentář autora)  

Technologická oblast je zaměřena na sledování vývoje různých technologií, které mohou 

obsahovat jak z hlediska výrobní, výzkumné či vývojové oblasti, ale také může mít vliv 

i v rámci vývoje informatické technologie. Například se může jednat o rozvoj nových 

softwarů. (komentář autora) 
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SWOT analýza 

Podle Johnsona a Scholese (2000, s. 161) je cílem této analýzy identifikovat slabé a silné 

stránky podniku a jeho schopnosti reagovat na změny v okolí. Zkratka SWOT je složena 

z počátečních písmen čtyř anglických slov, kterými jsou silné stránky (strengths), slabé 

stránky (weaknesses), příležitosti (opportunities) a hrozby (threats). 

 

Obrázek 3 SWOT analýza (Zemánek a Lacina, 2011, s. 72) 

Při tvorbě SWOT analýzy můžeme podle Srpové (2011, s. 31) mezi silné stránky podniku 

zařadit informace o zkušeném managementu podniku či kvalifikované pracovní síle. 

V případě slabých stránek je důležité uvést nějaká pozitiva pro jejich odstranění. U analýzy 

příležitosti a hrozeb je dobré zaměřit se na okolí podniku. Příležitosti podniku jsou hodno-

ceny z hlediska pravděpodobnosti jejich úspěchu, zatímco hrozby jsou analyzovány z po-

hledu jejich závažnosti a realizace. 

Přednosti neboli silné stránky podle Košťana a Šuleře (2012, s. 55) pomáhají podniku zís-

kat převahu nad konkurencí. Podnik proto musí mít nějakou schopnost, která mu umožní 

získat určitou konkurenční výhodu. Nedostatky (slabé stránky) mohou způsobit nižší orga-

nizační výkonnost. Za příležitosti lze považovat současné nebo budoucí podmínky 

v prostředí, které jsou příznivé pro další vývoj podniku. Zatímco hrozby můžeme definovat 

jako určité podmínky, které negativně ovlivňují budoucí vývoj podniku. 
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2.3 Možnosti financování při zakládání podniku 

Podle Korába (Peterky a Režňákové, 2007, s. 183) jsou zdroje financování odvozeny 

na základě podnikatelského plánu, přičemž obecně platí, že dlouhodobý majetek musí být 

financován dlouhodobými zdroji a krátkodobý majetek by měl být financován krátkodo-

bými zdroji. 

2.3.1 Bankovní úvěr 

Podle Vebera a Srpové (2012, s. 109) při poskytování bankovního úvěru je bankovním 

institucím placena cena, která je tvořena úrokem a dalšími výdaji, které jsou spojené 

se získáním úvěru. Výše ceny je ovlivňována bonitou klienta a dobou splatnosti bankovní-

ho úvěru. Krátkodobý bankovní úvěr je obecně považován za levnější, protože 

v dlouhodobém horizontu se riziko věřitelů zvyšuje. Úroky z úvěru jsou považovány 

za daňový náklad a také snižují základ daně, s čímž je spojen tzv. daňový efekt. Bankovní 

úvěr je podnikateli poskytován na základě podané žádosti, ke které jsou doloženy účetní 

výkazy za poslední tři uzavřená účetní období, podnikatelský plán a další dokumenty po-

žadované bankou. Na základě těchto údajů je bankou zkoumáno finanční zdraví podniku. 

Bankovní instituce si účtují vysoké poplatky za vyhodnocení bonity klienta a zpracování 

samotné úvěrové smlouvy. Bankovní úvěry jsou poskytovány za určitým účelem, tedy 

je nutné předkládat daňové doklady. 

Kontokorentní úvěr 

Tento typ úvěru je podle Zlámala (Bellové a Bohanesové, 2007, s. 138) považován za vel-

mi rozšířenou formou úvěrování. Úvěr je charakterizován jako zvláštní typ běžného účtu, 

který je poskytován pouze bonitním klientům. Na účtu je stanovená maximální výše čerpá-

ní debetu. Kontokorentní úvěr je považován za flexibilní formu financování. Jeho nevýho-

da spočívá ve výši úrokové sazby. 

Kontokorentní úvěr podle Konečného (2010, s. 79) může být používán pro krytí výkyvů 

na bankovním účtu, k nákupu zásob nebo jako překlenovací úvěr. 

Krátkodobý účelový úvěr 

Podle Zlámala (Bellové a Bohanesové, 2007, s. 139) je tento úvěr využíván zejména 

pro financování oběžných prostředků a je určen na konkrétní účel. Nejčastěji je používán 

revolvingový úvěr, kdy v pravidelných intervalech je prověřován stav objektu úvěru a pod-

le toho je upravena výše poskytovaného úvěru. Za další formy krátkodobých účelových 
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úvěrů jsou považovány úvěry překlenovací, sezónní, úvěry na přechodný nedostatek pro-

středků a další. 

Eskontní úvěr 

Zlámal (Bellová a Bohanesová, 2007, s. 139) definuje tento úvěr ve spojení s používáním 

obchodních směnek, kdy je směnka odkupována od majitele bankou, a to zásadně před 

splatností směnky. Před eskontem směnky je zkoumána bonita všech účastníků. Při eskon-

tu je srážen tzv. diskont za dobu, než bude směnka řádně splacena. Sazba diskontu je odvo-

zena od úrokové sazby dané měny, ve které byl úvěr poskytnut. 

Lombardní úvěr 

Lombardní úvěr je podle Zlámala (2007, s. 139) považován za zástavu snadno prodejných 

movitých věcí, kdy nejčastěji jsou zastavovány cenné papíry, směnky či zboží. U fyzické 

osoby jsou zastavovány zejména šperky, starožitnosti, obrazy a jiné druhy majetkových 

hodnot. 

2.3.2 Obchodní úvěr 

Tento úvěr je podle Zemánka a Konečného (2013, s. 26) založen na základě dodavatelsko-

odběratelských vztahů mezi podnikateli. Ve chvíli, kdy je prodáno zboží odběrateli na fak-

turu, na které je uvedena splatnost, je fakticky využíváno bezúročného úvěru. Při dlouho-

dobém obchodním vztahu mezi oběma stranami s pravidelnými nákupy, je u jedné z nich 

otevřen tzv. otevřený účet, jenž je spojován s nižší částkou pro kupujícího. 

Obchodním úvěrem podle Konečného (2010, s. 83) je určitým způsobem podporován od-

byt, protože umožňuje odběratelům nákup zboží a služeb i v případě, že nedisponují li-

kvidními prostředky. Nevýhodou tohoto úvěru je nebezpečí tzv. druhotné platební ne-

schopnosti, kdy může dojít k řetězové reakci. Pokud odběratel nezaplatí do stanovené doby 

dodavateli, tak může dojít k tomu, že nebude moci zaplatit své závazky vůči svým dodava-

telům. 
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2.3.3 Leasing 

Podle Vebra a Srpové (2008, s. 110) je leasing považován za určitou formu pořízení dlou-

hodobého majetku, a to bez jakýchkoliv peněžních prostředků. Leasing je uzavírán mezi 

třemi základními subjekty, a to dodavatelem, leasingovou firmou a nájemcem. Na základě 

kupní smlouvy mezi dodavatelem a leasingovou společností je majetek převeden do vlast-

nictví leasingové společnosti, a následně na základě leasingové smlouvy mezi nájemcem 

a leasingovou společností jsou upraveny jejich vzájemné vztahy a řeší se budoucnost 

předmětu leasingu. V praxi jsou rozlišovány následující formy leasingu, a to operativní, 

finanční a zpětný leasing. 

Operativní leasing 

Při operativním leasingu je podle Zemánka a Konečného (2013, s. 26) doba používání 

kratší než jeho celková životnost. Nájemce není zodpovědný za používání předmětu 

a po skončení leasingu je předmět vrácen zpět pronajímateli. 

Podle Režňákové (2012, s. 88) dopadají veškerá rizika na pronajímatele a právě na jeho 

náklady je prováděna údržba, oprava a servis majetku. Tento druh leasingu je využíván 

zejména u pronájmu speciální techniky, která je používána sezónně, např. ve stavebnictví, 

zemědělství a dopravě. 

Finanční leasing 

Finančního leasingu je podle Režňákové (2012, s. 88-89) používán u dlouhodobého proná-

jmu majetku, dochází k převodu veškerých rizik a výnosů na nájemce. Doba pronájmu 

majetku je shodná s ekonomickou životností daného předmětu. Leasingová společnost 

je stále považována za majitele daného majetku a také jej odepisuje. Majetek ani závazky 

s ním spojené nejsou nijak vykazovány v rozvaze, proto je rozvaha v tomto případě pova-

žována za zkreslenou. 

Zpětný leasing 

Podle Vebera a Srpové (2008, s. 113) je u zpětného leasingu majetek nejprve prodán lea-

singové společnosti a následně je tento majetek předmětem dalšího pronájmu. Tento druh 

leasingu je využíván tehdy, pokud nejsou v podniku dostupné žádné finanční prostředky. 

Nevýhodou zpětného leasingu je požadovaná cena leasingu, která je stanovena obvykle 

vyšší než původní cena majetku. 
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2.3.4 Faktoring a forfaiting 

Faktoring 

Podle Zemánka a Laciny (2011, s. 27) patří faktoring k oblíbeným hlavně u menších 

a středních podniků. U faktoringu se jedná o prodej nezajištěných pohledávek se splatností 

90 až 120 dnů. Jedná se o způsob urychlení obchodu, kdy zboží i faktura jsou odeslány 

odběrateli a zároveň kopie faktury je odeslána faktorovi. Faktor obratem pošle peníze. 

Forfaiting 

Zemánek a Lacina (2011, s. 27) popisuje forfaiting jako odkup dlouhodobých pohledávek, 

které mají splatnost 90 dnů až několik let. Při forfaitingu je dodavateli posláno jen 10 až 30 

procent hodnoty pohledávky. 

2.3.5 Rizikový kapitál 

Koráb a Mihalisko (2005, s. 200) považuje rizikový kapitál za zvláštní formu financování 

se zaměřením hlavně na malé a střední podniky. Tento druh kapitálu je poskytován riziko-

vým investorem na předem stanovené období, kdy dojde k navýšení základního kapitálu. 

Rizikový kapitál lze definovat jako prostředek pro financování začínajícího podniku, jeho 

rozvoje či vývoje. Při vložení rizikového kapitálu získává investor předem dohodnutý podíl 

základního kapitálu. 

Porovnání úvěru a rizikového kapitálu je podle Korába a Mihaliska (2005, s. 201) úvěr 

zatížen úrokem a splátkami úvěru. V případě úvěr je požadováno ručení majetkem, buď 

majetkem podniku, nebo majetkem vlastníka podniku. U rizikového kapitálu nesou inves-

toři stejné riziko jako majitelé podniku a jejich odměna závisí na úspěchu podniku neboli 

zisku. 

2.3.6 Dotace 

V rámci financování podniku mohou být podle Zemánka (2013, s. 28) čerpány finanční 

prostředky od státu, a to prostřednictvím subvence, daňových úlev či dotací. Dotace mají 

původ ze strukturálních fondů Evropské unie (dále EU) Největším problémem tohoto způ-

sobu financování je určené předfinancování (ex ante), což v praxi znamená, že podnik po-

třebuje v první fázi zajistit předfinancování pořízení majetku. Další nevýhodou je vysoká 

administrativní náročnost spojená s administrací dotačního projektu. 
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Podnikatelský inkubátor 

Technologické a inovační centrum (© 2017) poskytuje podnikatelský inkubátor pro začína-

jící podniky, kterým je nabídnut výhodný nájem a další služby, které jsou spojeny 

s podnikáním. V rámci podnikatelského inkubátoru jsou podnikateli nabídnuty cenově 

atraktivní prostory v kreativním prostředí a podnikatelé zároveň mohou čerpat další souvi-

sející služby (např. úklid, ostraha, údržba, recepce, internet a další.).  

Podnikateli jsou po omezenou dobu poskytovány i odborné rady ohledně přípravy a aktua-

lizace podnikatelského plánu, se založením a rozjezdem podniku, s tvorbou strategie, 

s financováním jeho podnikatelského plánu a další odborné rady. Podnikatelský inkubátor 

je umístěn ve 23. budově v Podnikatelském inovačním centru Zlín. V budově se nachází 

také kavárna a vegetariánská restaurace. Jedná se o dobrou adresu a kreativní prostředí pro 

začínající podniky. (Technologické a inovační centrum, © 2017) 

Pro vstup do podnikatelského inkubátoru podle Technologického a inovačního centra 

(© 2017) nejsou stanovena přípustná předcházející doba podnikatelské činnosti, proto jsou 

veškeré projekty a záměry posuzovány individuálně. V případě stanovení daného striktního 

omezení by mohlo způsobit vyřazení zajímavých projektů. Při výběru podniku v rámci 

podnikatelského inkubátoru je kladený důraz zejména na inovativnost a reálnost záměru. 

Podle Technologického a inovačního centra (© 2017) je základní podmínkou pro vstup 

do podnikatelského procesu úspěšné absolvování vstupního procesu, jehož součástí je: 

 úvodní setkání, kde je probrán podnikatelský nápad, jeho soulad se zaměřením pod-

nikatelského inkubátoru a vzájemné očekávání, 

 zpracování a předložení podnikatelského plánu, kdy je předložen podnikatelský plán 

společně s žádostí o vstup do inkubátoru, který je následně předán členům hodnoti-

telské komise (komise je vázána mlčenlivostí), 

 osobní prezentace podnikatelského plánu podnikatelem před hodnotitelskou komisí, 

kdy je podnikateli dán prostor pro osobní představení podnikatelského plánu členům 

komise a zodpovědět tak i na případné otázky, a tak je podnikateli poskytnuta zpětná 

vazba od odborníků a zajímavé postřehy, 

 pokud hodnotitelská komise rozhodne o přijetí žadatele do podnikatelského inkubá-

toru, tak dojde k podpisu nájemní smlouvy a zahájení inkubačního procesu, kdy po-

byt v inkubátoru je omezen na maximální dobu tří let. 
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Společensky účelná pracovní místa (SÚPM) 

V tomto případě se podle Úřadu práce ČR (2017a) jedná o taková pracovní místa, která 

jsou zaměstnavatelem vyhrazena nebo zřízena a budou obsazena uchazeči o zaměstnání. 

Tato společensky účelná pracovní místa jsou vyhrazena nebo zřízena pro uchazeče, neboli: 

 osoby dlouhodobě nezaměstnané a na ÚP evidované déle než 12 měsíců, 

 osoby, které pečují o dítě do 10 let a jsou v evidenci ÚP déle než 9 měsíců, 

 osoby, které jsou starší 50 let a jsou v evidenci ÚP déle než 9 měsíců, 

 osoby, které jsou mladé do 30 let a jsou v evidenci ÚP déle než 9 měsíců, 

 zdravotně postižené osoby, které jsou v evidenci ÚP déle než 6 měsíců, 

 osoby, kterým je potřeba věnovat zvýšenou péči z důvodů, které jim brání ve vstupu 

na volný trh práce (např. osoby, které jsou ohrožené sociálním vyloučením z důvodu 

setrvání v dlouhodobé nezaměstnanosti a další.) a jsou v evidenci ÚP déle 

než 3 měsíce. 

Podle Úřadu práce ČR (2017a) je u vyhrazených pracovních míst měsíční výše příspěvku 

na jedno místo až do výše skutečně vyplacených mzdových nákladů, avšak maximálně 

9 000 Kč, u zdravotně postižených osob nebo osob starších 50 let je tento měsíční příspě-

vek stanoven maximálně do výše 11 000 Kč. V případě absolventů do 25 let či absolventů 

VŠ do 30 let, a to za předpokladu nástupu na pozici, která je nabízena ve vystudovaném 

oboru, výše měsíčního příspěvku činí maximálně 11 000 Kč. U osob, které jsou v evidenci 

ÚP déle než 24 měsíců, může maximální výše tohoto příspěvku dosáhnout 14 000 Kč. 

Doba, po kterou je tento příspěvek Úřadem práce ČR (2017a) poskytován, je stanovena 

na 6 měsíců, kdy pracovní poměr musí být uzavřen na dobu neurčitou nebo minimálně 

na dobu 12 měsíců. V případě rozhodování o poskytování příspěvku hodnotící komisí Ak-

tivní politika zaměstnanosti (dále APZ) je přihlíženo k délce výkonu nekolidujícího za-

městnání u žadatele. 

V případě zřízeného pracovního místa je podle Úřadu práce ČR (2017a) stanovena výše 

příspěvku s ohledem na skutečné mzdové náklady do maximální výše 50 000 Kč. Tento 

příspěvek je poskytnut jednorázově, a to pouze tehdy, pokud je doba obsazení zřízeného 

místa určena minimálně na 731 kalendářních dnů (731 dnů, pokud se jedná o přestupný 

rok). 
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Pro poskytnutí příspěvku je podle Úřadu práce ČR (2017a) stanoven následující postup: 

1. Zpracování žádosti a její podání na kontaktním pracovišti ÚP ČR podle daného okre-

su. Při podání žádosti je potřeba zároveň doložit přílohy, mezi které patří potvrzení 

o bezdlužnosti od Finančního úřadu, Celního úřadu, OSSZ, všech zdravotních pojiš-

ťoven (kde jsou pojištěni zaměstnanci žadatele), potvrzení o vedení bankovního účtu 

na IČ nebo na rodné číslo pro poskytování bezhotovostních příspěvků v rámci APZ. 

2. Žádost je projednána hodnotící komisí APZ, která se obvykle koná jedenkrát týdně, 

a následné schválení žádosti. 

3. V případě schválení žádosti je podepsána Dohoda o poskytnutí příspěvku mezi za-

městnavatelem a ÚP ČR. 

4. Následně je uzavřen pracovní poměr mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, na kte-

rého se daný příspěvek vztahuje, a kopie pracovní smlouvy je následně doložena 

na ÚP ČR. 

5. Měsíční vyúčtování příspěvku na základě doručení formuláře „Vyúčtování mzdo-

vých nákladů“, který musí být doložen nejpozději do konce následujícího měsíce 

po té, co uplynulo vykazované měsíční období. 

6. Příspěvek je proplacen do 30 kalendářních dnů od doručení předchozího formuláře 

na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR. 

Nová šance ve Zlínském kraji 

Podle Úřadu práce ČR (2017b) je tento projekt realizován v období od 1. 2. 2016 

do 31. 1. 2020. Projekt je zaměřen na uchazeče o zaměstnání, kteří jsou v evidenci ÚP 

ve Zlínském kraji déle než 5 měsíců, osoby, které jsou evidovány déle než 12 měsíců nebo 

pokud za poslední dva roky jsou evidování na ÚP 12 měsíců. 

V rámci tohoto projektu je předpokládáno Úřadem práce ČR (2017b), že do něj vstoupí 

minimálně 400 osob a účastníci budou do projektu zařazovány po skupinkách, a to po 7 až 

9 účastnicích v každém okrese Zlínského kraje. Také budou zřízena poradenská centra 

v Kroměříži, Uherském Hradišti, Vsetíně a ve Zlíně. Smyslem tohoto projektu je to, 

aby cílová skupina získala, obnovila, doplnila či si rozšířila jejich znalosti a dovednosti, 

což bude následně zvyšovat jejich šanci na získání zaměstnání. 
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Tabulka 3 Měsíční výše příspěvků na mzdově náklady včetně odvodů (Úřad práce ČR, 

2017b) 

Kategorie osob 
Délka evidence na ÚP 

5 – 24 měsíců nad 24 měsíců 

Osoby do 30 let věku max. 14 000 Kč max. 16 000 Kč 

Osoby nad 50 let věku max. 15 000 Kč max. 18 000 Kč 

Osoby nad 55 let věku max. 15 000 Kč max. 18 000 Kč 

Osoby zdravotně postižené (bez OZZ) max. 15 000 Kč max. 18 000 Kč 

Ostatní osoby max. 13 000 Kč max. 15 000 Kč 

 

Pro zaměstnavatele je na internetových stránkách Úřadu práce ČR (2017b) dostupný 

tzv. Dotazník pro potenciální zaměstnavatele, který je možné si stáhnout, vyplnit a poslat 

na zveřejněnou e-mailovou adresu. Také je na těchto stránkách zveřejněn „Manuál 

pro zaměstnavatele“, ve kterém je přesně popsán postup při vyřizování žádosti o příspěvek 

na vyhrazení SÚPM. 

Záruky pro mladé ve Zlínském kraji 

Podle Úřadu práce ČR (2017c) je tento projekt realizován ve Zlínském kraji a jeho doba 

trvání je stanovena na 38 měsíců. Projekt je zaměřen na uchazeče o zaměstnání mladší 

30 let (29 let včetně), kteří jsou evidování na ÚP ČR ve Zlínském kraji, a to déle 

než 3 měsíce a jejich pracovní zkušenosti v souhrnu nejsou delší než tři roky. 

Cílem tohoto projektu podle Úřadu práce ČR (2017c) je podpořit uchazeče o zaměstnání 

ve věku do 29 let (včetně), kteří bývají oproti jiným uchazečům o zaměstnání znevýhodně-

ní, a to z důvodu jejich minimálních či žádných pracovních zkušeností, minimální praxe, 

nedostatečné či neuplatnitelné kvalifikace na trhu práce. Tento projekt jim umožní realizo-

vat odbornou praxi a doplnit si tak chybějící profesní odbornosti. 

Pro získání daného příspěvku musí být doba praxe minimálně 12 měsíců, kdy mzdový pří-

spěvek je poskytnut po dobu až 10 měsíců a finanční příspěvek je stanoven až do výše 

15 000 Kč za měsíc. (Úřad práce ČR, 2017c) 
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2.3.7 Výpočet úroku u cizích zdrojů financování 

Matematika.cz (© 2017) charakterizuje úrok jako odměnu za poskytnutí finančních pro-

středků. Velikost úroku je počítána z vypůjčené částky a úrokové sazby s časovým interva-

lem. Pro jeden rok je výpočet úroku následující: 

 úrok = 
částka x úroková míra

100
 (1) 

Podle serveru Matematika.cz (© 2017) je úroková míra stanovena v procentech. Při výpo-

čtu dalších let se vypočítaný úrok přičte k dlužné částce a úrok pro další rok je počítán 

z částky navýšené o úrok. 

2.4 Zhodnocení podnikatelského plánu 

Jakmile je sestaven finanční plán, tak je nezbytné provést jeho vyhodnocení. Informace 

získané z vyhodnocení projektu jsou velmi důležité nejen pro samotného podnikatele, 

ale i pro potencionálního investora. Podle Mulačové a Mulače (2013, s. 173) vyhodnoce-

ním získáme odpovědi na otázky, jestli je podnikatelský plán realizovatelný, jaká bude 

návratnost investice nebo dlouhodobá výnosnost.  

V rámci vyhodnocení podle Mulačové a Mulače (2013, s. 173) mohou být použity následu-

jící ukazatele:  

 ukazatel rentability nákladů (ROC) – tento ukazatel vyjadřuje, kolik Kč nákladů 

musí být vynaloženo, aby bylo získáno 1 Kč zisku. Následující vzorec může být pou-

žit pro tento výpočet: 

 ROC = 
očekávaný zisk

celkové náklady (výdaje)
 (2) 

 ukazatel čisté současné hodnoty – Net Present Value – tato metoda bere v úvahu 

časovou hodnotu peněz. Počítá pouze s budoucím cash-flow. Je to ukazatel, který 

nám říká, kolik peněz nám za zvolenou dobu životnosti projekt přinese anebo sebere. 

Čistá současná hodnota je ukazatel, který počítá pouze a jen s budoucím cash-flow. 

 NPV = ∑
CFt

(1+r)t
n
t=0  – IN (3) 
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kde: NPV – čistá současná hodnota v Kč, 

 CFt – cash flow v jednotlivých letech, 

 n – doba životnosti investice, 

 t – jednotlivé roky životnosti investice, 

 r – diskontní sazba, 

 IN – investiční náklady. 

Podle Srpové a Řehoře (2011, s. 329) může být výsledná hodnota čisté současné hodnoty 

následující: 

 NPV > 0 – projekt je pro podnik přijatelný, protože zaručuje podniku požadovanou 

míru výnosnosti a zvyšuje tržní hodnotu podniku, 

 NPV < 0 – projekt je pro podnik nepřijatelný, protože nezaručuje potřebnou míru 

výnosnosti a dochází ke snižování tržní hodnoty podniku, 

 NPV = 0 – projekt je pro podnik přijatelný, protože zvyšuje požadovanou míru vý-

nosnosti i přesto, že nedochází ke zvyšování tržní hodnoty podniku. 

Stanovení diskontu 

Podle Zikmunda (2010) diskont představuje úrokovou sazbu, kdy se jedná v podstatě 

o ušlou příležitost. Diskont musí být vždy vyšší, než je úroková sazba stanovena pro spoři-

cí účet nebo úrok u státních pokladničních poukázek. 

Zikmund (2010) následně uvádí tyto metody výpočtu diskontu: 

 bezriziková úroková sazba + prémie za riziko, kdy je problém stanovit hodnotu uve-

dené prémie, 

 stanovení hodnoty ve výši průměrného ROE za posledních x let, kdy x může před-

stavovat dobu životnosti projektu, 

 stanovení diskontu na základě úroku placeného u dlouhodobého cizího kapitálu, kdy 

sečteme rizikovou přirážku bankovní instituce, nejvyšší úroková míra u bezrizikové-

ho instrumentu (spořicí účet, termínovaný vklad) a kompenzační odměnu 

(např. průměrnou míru inflace za posledních x let) 

 určení diskontu na úrovni WACC neboli váženým průměrným nákladů na kapitál, 

kdy pro jeho výpočet je potřeba znát úrokovou míru z cizího kapitálu (fd), sazbu daně 

(t), úročený cizí kapitál (D), vlastní kapitál (E), celkový zpoplatněný kapitál (C, kdy 

musí platit rovnice C = D + E) a výnosnost vlastního kapitálu (re). 
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3 ANALÝZA POŽADAVKŮ PŘI ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU 

Před založením podniku je potřeba zvolit vhodnou právní formu podnikání. Každá forma 

podnikání požaduje doložení pevně stanovených dokumentů. Po provedení patřičných kro-

ků, které vyplývají z volby právní formy podnikání, je nutné se registrovat u všech státem 

určených institucí. Každý podnik je povinen registrovat se u příslušného finančního úřadu, 

a to z důvodu odvodu daně z příjmů, daně z přidané hodnoty a dalších daní, které souvisejí 

s podnikáním. Pokud bude mít podnik nějaké zaměstnance, tak vzniká povinnost registrace 

u Okresní správy sociálního zabezpečení a příslušných zdravotních pojišťoven podle volby 

zaměstnance. Jelikož společnost bude poskytovat služby v oblasti účetního poradenství 

a vedení účetnictví či daňové evidence, tak je důležité zvolit vhodný účetní program. 

3.1 Volba vhodné formy podnikání 

Před zahájením podnikání je potřebné vybrat si právní formu podnikání a s ní související 

obchodní název. V rámci právní formy podnikání je možné volit mezi fyzickou a právnic-

kou osobou. U právnických osob je dále možné vybírat si mezi obchodními společnostmi, 

kapitálovými společnostmi a družstvy. 

Pro účely porovnání se podnikatelka rozhodla porovnávat právní formy „fyzická osoba“ 

a „společnost s ručením omezeným“, která patří do skupiny tzv. „obchodních společností“. 

Pro objektivní rozhodnutí při volbě právní formy podnikání budou u každého požadavku 

uvedeny hodnoty od 1 do 5, podle dopadu na nově zakládaný podnik. Viz Tabulka 4. 

V následující Tabulce 5 jsou porovnávána základní kritéria jako počet zakladatelů, způsob 

a rozsah ručení za závazky podniku, základní kapitál, náročnost založeni neboli adminis-

trativní náročnost (potřebné formální náležitosti, výdaje na založení podniku), míra zdaně-

ní vytvořeného zisku (daňová povinnost), požadavky na vedení účetnictví, povinnost zve-

řejňování účetní závěrky v OR a účast podnikatelky na zisku či ztrátě. 

Tabulka 4 Hodnocení právní formy podnikání (vlastní zpracování) 

Hodnota Charakteristika hodnoty 

1 Velmi negativní 

2 Negativní 

3 Neutrální 

4 Pozitivní 

5 Velmi pozitivní 
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Tabulka 5 Požadavky na výběr formy podnikání (vlastní zpracování) 

Požadavky 
Fyzická osoba 

OSVČ 
H 

Společnost s ručením 

omezeným 
H 

Počet zakladatelů Jedna osoba 4 Jedna a více 4 

Základní kapitál Není definován 5 1 Kč 5 

Ručení za závazky 
Neomezeně, ručí i svým 

osobním majetkem. 
1 

Společnost ručí neomeze-

ně. Společníci ručí do výše 

svého nesplaceného vkla-

du. 

4 

Prestiž a důvěry-

hodnost 
Střední 2 Vysoká 5 

Administrativní 

náročnost 

Živnostenské oprávnění 

či koncesní listina. 
4 

Společenská smlouva či 

zakladatelská listina, živ-

nostenské oprávnění, zápis 

do OR a další. 

2 

Daňová povinnost 
Zisk je zdaněn daní 

z příjmů FO (15 %). 
2 

Zisk je zdaněn daní 

z příjmů PO (19 %).  

Podíly jsou dále zdaněny 

srážkovou daní. 

1 

Požadavky na  

vedení účetnictví 

Daňová evidence / 

účetnictví 
3 Účetnictví 3 

Zveřejnění účetní 

závěrky v OR 

Nezveřejňuje účetní 

závěrku. 
4 Zveřejňuje účetní závěrku. 3 

Účast na zisku či 

ztrátě 

Zisk po zdanění si živ-

nostník ponechá pro 

vlastní potřebu. 

5 

Zisk po zdanění se dělí 

mezi společníky podle 

výše obchodního podílu. 

4 

Vyhodnocení  30  31 

 

Na základě výše uvedených kritérií jsem zvolila podnikání na základě společnosti 

s ručením omezeným. Za rozhodující kritérium považuji ručení za závazky podniku a jeho 

důvěryhodnost. U společnosti s ručením omezeným ručí společník pouze do výše svého 

nesplaceného vkladu, takže veškerá rizika spojená s podnikatelskou činností dopadají pří-

mo na společnost, a v případě potíží jsou vzniklé závazky hrazeny z majetku této společ-

nosti. V případě podnikání fyzické osoby dochází k ručení i osobním majetkem této osoby. 

Z hlediska důvěryhodnosti je u živnostníka problém získat bankovní úvěr. U obchodních 

partnerů může být navíc považován za „méněcenného“ partnera. U společnosti s ručením 

omezeným je možnost dosáhnout na bankovní úvěr nesrovnatelně vyšší ve srovnání 

s podnikající fyzické osoby. Velkou výhodou u fyzických osob, která není uvedena 

v tabulce výše, jsou nízké náklady na zahájení živnosti. Poplatek za ohlášení živnosti 
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je stanoven ve výši 1 000 Kč. Náklady při založení společnosti jsou uvedeny v tabulce ní-

že. 

Po výběru právní formy společnosti dochází k sepsání a následnému ověření zakladatelské 

listiny u notáře. Zakladatelská listina je sestavena na základě podnikatelkou podaných in-

formací, které notář může získat prostřednictvím připraveného dotazníku. Příklad dotazní-

ku i zakladatelské listiny je přiložen k této diplomové práci v Příloze I a II. 

V současné době je založení společnosti jednoduší i následkem rozvoje internetu, kdy 

už je možné založit společnost online. Založení společnosti online nabízejí některé firmy 

na základně poskytnutých informací. V následující Tabulce 6 jsou uvedeny ceny při zalo-

žení společnosti notářem a v Tabulce 7 jsou porovnané ceny, pokud je společnost založena 

přes online podnik. Při porovnávání cen v rámci založení společnosti byly informace čer-

pány z webových stránek online společností Zalozfirmu.cz (© 2008 – 201), Office House 

Partner Brno, Olomouc, Plzeň, s.r.o. (© 2016), Jake&James, s.r.o. (© 2011 – 2018), Zalo-

žení.cz (© 2010 – 2018) a Profi-kancelář s.r.o. (© 2018). 

Tabulka 6 Ceny notářů při založení společnosti (vlastní zpracování) 

 Notář 1 Notář 2 

Sepsání zakladatelské listy (ovlivněna 

od výše základního kapitálu) 
4 840 Kč 4 840 Kč 

Provedení zápisu s.r.o. do obchodního 

rejstříku 
1 573 Kč 1 573 Kč 

Sepsání souvisejících dokumentů 242 Kč 500 Kč až 1 000 Kč 

Výpis z katastru nemovitostí 121 Kč 121 Kč 

Výpis z rejstříku trestů 121 Kč 121 Kč 

Ověření podpisů 109 Kč 109 Kč 

Poplatek za živnostenské oprávnění 1 000 Kč 1 000 Kč 

Soudní poplatek za zápis do OR 2 700 Kč 2 700 Kč 

Celkové náklady 10 706 Kč 10 964 Kč 

 

Ceny notářů jsou stanoveny na základě vyhlášky č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách 

notářů (notářský tarif), proto jsou ceny všech notářů stejné. Důvod proč cena druhého notá-

ře je jiná, než u prvního je větší množství dalších dokumentů. Proto se bude vycházet 

z cen, které jsou uvedeny u prvního notáře. Mezi související dokumenty patří čestné pro-

hlášení jednatele, rozhodnutí jednatele o umístění sídla firmy, souhlas majitele nemovitosti 
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s umístěním sídla firmy a prohlášení správce vkladu o složení základního kapitálu. Zmíně-

né dokumenty budou přiloženy k diplomové práci v Příloze III až VI. 

Tabulka 7 Ceny společností při založení podniku online (vlastní zpracování) 

 

ZalozFirmu.cz 
Office House 

Partner 

Jake&James, 

s.r.o. 

Založení 

s.r.o. 

Profi-

kancelář 

s.r.o. 

Celková cena 7 292 Kč od 10 000 Kč 9 672 Kč 6 999 Kč 8 900 Kč 

 

V případě společnosti ZalozFirmu.cz byl vyplněn předběžný dotazník pro získání kalkula-

ce založení společnosti s tím, že byly předběžně vyhotoveny i potřebné dokumenty. I když 

založení společnosti online přináší spoustu výhod, tak v případě této diplomové práce bude 

použita cena, která byla uvedena u notáře číslo jedna. 

3.2 Pozice daňového subjektu 

Posledním krokem při založení podniku je provedení registrace na finančním úřadě, kdy 

je nutné provést registraci společnosti k dani z příjmů právnických osob a ostatním daním. 

Pro registraci lze v současné době použít Jednotný registrační formulář, který je přiložen 

k této diplomové práci v Příloze VII. Poplatník daně z příjmů právnických osob povinen 

podat přihlášku k registraci k dani z příjmů právnických osob u příslušného správce daně 

nejpozději do 15 dnů od svého vzniku. V současné době jde tento krok vyřešit na živnos-

tenském úřadě, a to v okamžiku, kde jde podnikatel vyzvednout Výpis z živnostenského 

rejstříku. Podnikatel se může přihlásit k finančnímu úřadu přímo na živnostenském úřadě. 

Pokud se podnikatel rozhodne podat žádost o živnostenské oprávnění sám, tak je povinen 

donést notářský zápis, souhlas k sídlu a zaplatit poplatek ve výši 1 000 Kč. V případě po-

skytování účetního a daňového poradenství je potřeba doložit odbornou způsobilost, 

a to vysokoškolský diplom (či maturitní vysvědčení) a doložit potvrzení od zaměstnavatele 

o praxi. 

U právnické osoby se Jednotný registrační formulář již nepoužívá. Registrace se vypisuje 

přímo na živnostenském úřadě při žádosti o živnostenské oprávnění. Jelikož tento formulář 

není dostupný, tak pro účely této diplomové práce je přiložen výše uvedený formulář. 

V případě, že je společností přijat zaměstnanec, je nutné podat nejen přihlášku k dani 

z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, ale i přihlášku k dani z příjmů vybírané 
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zvláštní sazbou daně. Tyto přihlášky jsou uvedeny v přihlášce k registraci, která je uvedena 

v Příloze VIII. Sazba zálohové daně i srážkové daně je stanovena ve výši 15 %. 

Podnikatel ohlašuje místo provozovny příslušnému živnostenskému úřadu na základě zá-

kona o živnostenském podnikání, kdy v oznámení je uvedena obchodní firma nebo jméno 

a příjmení, identifikační číslo osoby, adresa provozovny a předmět podnikání v dané pro-

vozovně a datum zahájení či ukončení provozování živnosti v provozovně. Ohlášení pro-

vozovny je součástí Jednotného registračního formuláře. 

3.3 Povinné odvody podnikatelského subjektu 

Pokud společnost bude zaměstnávat osoby, tak je povinen oznámit tuto skutečnost na pří-

slušnou pobočku Okresní správu sociálního zabezpečení. Tato povinnost vzniká v ten den, 

kdy zaměstnanec nastoupí do pracovního poměru a je stanovena lhůta ve výši 8 dnů. Za-

městnavatel se zároveň musí u příslušné instituce přihlásit jako zaměstnavatel. Oznámení 

je provedeno na příslušeném tiskopisu, který je přiložen k diplomové práci jako Příloha IX 

a X. Pokud dojde ke skončení pracovního poměru, tak opět je potřeba tuto skutečnost 

oznámit na příslušnou OSSZ a to rovněž ve lhůtě 8 dnů. 

Zaměstnavatel odvádí za svého zaměstnance pojistné na sociální zabezpečení (nemocenské 

pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti), kdy za zaměstnavatele 

je to ve výši 25 % a za zaměstnance ve výši 6,5 %. 

Zaměstnavatel je dále povinen oznámit přijetí nového zaměstnance na příslušnou zdravotní 

pojišťovnu, u které je pojištěn zaměstnanec. Tato povinnost vzniká začátkem pracovního 

poměru a je stanovena lhůta na oznámení ve výši 8 dnů. Stejná povinnost vzniká 

i při skončení pracovního poměru. Oznámení se podává na příslušném tiskopisu se znakem 

dané pojišťovny. Kromě povinnosti přihlášení zaměstnance musí se podnik zaregistrovat 

u příslušné pojišťovny jako zaměstnavatel. Společnost se rozhodla na začátku zaměstnat 

svého jednatele, který je veden u Revírní bratrské pokladny. Příslušný tiskopis je uveden 

v Příloze XI a XII. 

Zaměstnavatel je povinen za svého zaměstnance odvádět zákonné pojištění odpovědnosti 

zaměstnavatel za pracovní úrazy. Přihláška k zákonnému pojištění odpovědnosti se podává 

u pojišťovny Kooperativa. Tato přihláška je přiložena v Příloze XIII. 
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3.4 Volba vhodného účetního programu 

Pro vedení účetnictví je na trhu nabízena celá řada účetních programů od různých společ-

ností. Pro účely porovnání byly vybrány následující tři účetní programy: EKONOM (doda-

vatel ELISOFT s.r.o.), Money (dodavatel CÍGLER SOFTWARE a.s.) a POHODA (doda-

vatel STORMWARE s.r.o.) S účetními programy Money a Pohoda má podnikatelka něko-

likaletou praktickou zkušenost. Program Money je podnikatelkou využíván při zpracování 

účetnictví neziskové organizace, která se věnuje všestrannému rozvoji dětí a je financová-

na prostřednictvím dotací. S programem POHODA se setkala v zaměstnání, kde jí bylo 

umožněno se s tímto programem blíže seznámit. V rámci tohoto programu je využíváno 

nejen samotné účetnictví, ale i kompletní daňová evidence. Při rozhodování o výběru pro-

gramu je postupováno podle určitých kritérií, která jsou stanovena následovně: 

 kolik firem je dovoleno účtovat u dané licence, 

 zda je v programu umožněno vést daňovou evidenci, podvojné účetnictví či obojí, 

 jaké modely či doprovodné agendy jsou nabízeny, 

 pro kolik počítačů je licence určena, 

 náklady na zakoupení licence, 

 zkušenosti a recenze. 

V každé společnosti je nabízeno více produktů, proto je potřeba vybrat takový produkt, 

který se co nejvíce přibližuje zadaným kritériím. V rámci programu Money byl vybrán 

program Money S3 Premium, ve kterém jsou obsaženy všechny nabízené moduly. U pro-

gramu Pohoda byl vybrán produkt POHODA Komplet a u účetního programu Ekonom byl 

zvolen EKONOM Komplet. Výčet jednotlivých charakteristik je uveden v Tabulce 8. 

Tabulka 8 Porovnání účetních programů (vlastní zpracování) 

Účetní program Money S3 Premium POHODA Komplet EKONOM Komplet 

Základní  

charakteristika 

Komplexní nástroj 

pro vedení účetnictví 

a řízení malých fi-

rem.  

Komplexní, propra-

covaný a bezpečný 

systém. 

Výkonný, snadno 

ovladatelný a cenově 

přístupy. Software je 

určený pro malé  

a středně velké firmy. 

Daňová evidence Ano Ano Ano 

Účetnictví Ano Ano Ano 
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Moduly 

Fakturace, majetek, 

personalistika, sklad, 

pokladna, podpora 

EET, finanční plá-

nování a analýza, 

výroba. 

Fakturace, majetek, 

pokladna, podpora 

EET, personalistika, 

finanční plánování  

a analýza a sklad. 

Fakturace, majetek, 

sklad, personalistika, 

pokladna, podpora 

EET, doprava a vý-

roba. 

Další funkce 

Účtování v cizích 

měnách, možnost 

úpravy formulářů, 

kniha jízd, internet-

banking, řízení cash 

flow a reporting, 

účtování ve více 

firmách současně. 

Možnost úpravy for-

mulářů, účtování 

v cizích měnách, ří-

zení cash flow, kniha 

jízd, účtování ve více 

firmách zároveň, 

sledování insolvenč-

ního rejstříku. 

Účtování v cizích 

měnách, možnost 

úpravy formulářů, 

kniha jízd, vazba na 

homebanking, mož-

nost účtovat ve více 

firmách zároveň, atd. 

Výhody 

Grafické zpracování, 

jednoduché a snadné 

ovládání, nadstan-

dardní funkce a pra-

videlná aktualizace. 

Přehledné a praktické 

uspřádání oken, jed-

noduché ovládání, 

rozsáhlé možnosti  

a pravidelné aktuali-

zace. 

Profesionální podpo-

ra a jednoduchý způ-

sob ovládání. 

Nevýhody 

Vyšší pořizovací 

cena, technické ne-

dostatky 

Nepropracované 

sklady 

Program nenabízí 

možnost finančního 

plánování a finanční 

analýzy. Neumožňuje 

reporting a řízení 

cash flow. 

Cena 

14 990 Kč 

(pro účetní firmy 

sleva 50 %) 

14 980 Kč 14 256 Kč 

 

Při porovnávání účetních programů byly informace čerpány z webových stránek účetního 

programu Pohoda (STORMWARE s.r.o., © 2017), Money (CÍGLER SOFTWARE, a.s., 

© 2017) a Ekonom (EKONOM, © 2006-2013).  

Na základě porovnání kritérií a několikaleté praktické zkušeností s účetním programem 

bude vybrán program POHODA Komplet, a to i přesto, že náklady na program Ekonom 

KOMPLET jsou cenově výhodnější. V rámci dlouholetých zkušeností s daným programem 

bude pro podnikatelku mnohem snazší orientace v programu. Pokud dojde k situaci, 

že potenciální klient bude považovat jiný účetní program, tak nebude ze strany podniku 

problém přizpůsobit se klientovi. V rámci programu Money S3 Premium výrobce nabízí 

účetním podniků slevu ve výši 50 %, ale především na základě negativních zkušeností 

byl nákup tohoto programu i přes cenově výhodnou nabídku zamítnut.  
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Program EKONOM Komplet je považován za cenově výhodnější než jiné programy, 

ale z důvodu nedostatku jakýchkoliv relevantních referencí na něj, tak byl zvolen již zmi-

ňovaný program POHODA. 

3.5 Analýza podniku a jeho prostředí 

Jak již bylo uvedeno v teoretické části, tak před vstupem na trh je důležité provést jeho 

důkladnou analýzu. Pro potřeby této diplomové práce je nejprve potřeba definovat cílový 

trh. Ze začátku bylo uvažováno o celém Zlínském kraji, ale vzhledem k velkému objemu 

konkurence byl okruh zúžen na mikroregion Zlína neboli Sdružení měst a obcí Východní 

Moravy. Statistická data, která jsou uváděna v následujících textech, popisují Zlínsko, kde 

je sdružováno celkem 80 měst a obcí. Zákazníky mohou být všechny podnikatelské subjek-

ty, neboli účetní jednotky (právnické či fyzické osoby), u kterých je ze zákona stanovena 

povinnost vést účetnictví či daňovou evidenci. 

3.5.1 SLEPT analýza 

Sociální a demografické faktory 

Vzhledem k podnikatelskému plánu jsou sociální faktory považovány za jedny z klíčových 

faktorů, proto je potřeba věnovat pozornost zejména demografickému vývoji v okrese Zlín, 

a to v období tří let. 

Tabulka 9 Počet obyvatel v okrese Zlín (vlastní zpracování podle ČZSO) 

 2014 2015 2016 

Počet obyvatel 

Muži 95 580 93 640 93 597 

Ženy 98 213 98 120 98 128 

Celkem 191 793 191 830 191 725 

Podle věku (let) 

0 – 14 27 926 28 170 28 414 

15 – 64 128 474 127 299 125 911 

65 a více 35 393 36 361 37 400 

Průměrný věk (let) 42,4 42,6 42,8 

 

Podle výše uvedené tabulky dochází během období 2014 až 2016 k poklesu obyvatel 

v produktivním věku od 15 do 64 let. Zatímco počet obyvatel mladšího i staršího věku ros-

te. V období 2014 až 2016 dochází k nárůstu průměrného věku o 0,6 let. 
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V následující tabulce je uveden počet podnikatelských subjektů podle právní formy ve Zlí-

ně, a to za období 2014 až 2016. Největší podíl podnikatelských subjektů tvoří fyzické 

osoby a obchodní společnosti. Na základě těchto zjištěných informací je možné konstato-

vat, že nově zakládaná společnost bude mít dostatečný prostor pro uplatnění nabízených 

služeb na trhu v dané lokalitě. 

Tabulka 10 Podnikatelské subjekty podle právní formy (vlastní zpracování dle ČZSO) 

 
Registrované podniky 

Podniky se zjištěnou 

aktivitou 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Fyzické osoby 17 960 17 902 17 643 8 267 8 176 8 024 

Fyzické osoby podnikají-

cí dle živnostenského 

zákona 

15 819 16 172 16 018 7 002 7 175 7 073 

Fyzické osoby podnikají-

cí dle jiného než živnos-

tenského zákona 

1 860 1 438 1 320 1 115 850 786 

- Zemědělské podniky 76 92 104 56 63 74 

Právnické osoby 5 460 5 554 5 725 3 285 3 175 2 949 

Obchodní společnosti 3 591 3 664 3 790 2 695 2 709 2 608 

- Akciové společnosti 200 197 191 179 175 161 

Družstvo 42 38 37 27 25 19 

Celkem 23 420 23 456 23 368 11 552 11 351 10 973 

 

Společnost bude poskytovat své služby nejen právnickým osobám, ale i fyzickým osobám. 

Podle výše uvedené tabulky lze uvést, že v období 2014 až 2016, dochází k poklesu fyzic-

kých osob a zároveň k nárůstu právnických osob. Z toho můžeme předpokládat, že dochází 

ke změně právnické formy podnikání, kdy fyzické osoby přecházejí na právnickou osobu. 

U právnických osob je nejvíce používaná forma společnost s ručením omezeným. 

V posledních letech je pozorován trend, že se fyzické osoby nebo právnické osoby nebojí 

připlatit za kvalitní služby. Hlavním kritériem při výběru účetní společnosti není pouze 

nejnižší cena, ale zejména přidaná hodnota z doplňkových služeb. Proto u tohoto trendu 

není jednoduché stanovit paušální sazbu, protože stále se najdou takoví klienti, pro které 

je stanovená cena prioritou číslo jedna. Společnost se bude s velkou pravděpodobností se-

tkávat se všemi typy klientů. Na trhu se budou stále vyskytovat klienti, kteří budou chtít 

ušetřit co  nejvíce, a proto budou zkoušet vyplnit daňová přiznání či vést si daňovou evi-

denci bez odborné konzultace. Z tohoto důvodu bude na webových stránkách společnosti 
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uveden pouze orientační ceník služeb a na žádost klientů jim bude vytvořena individuální 

cenová nabídka. 

Tabulka 11 Průměrná měsíční hrubá mzda podle krajů (vlastní zpracová-

ní dle ČZSO) 

Kraje 2014 2015 2016 

Hlavní město Praha 35 343 36 371 37 931 

Středočeský kraj 27 046 27 997 29 338 

Jihočeský kraj 24 239 25 246 26 591 

Plzeňský kraj 26 004 27 013 28 276 

Karlovarský kraj 23 008 24 119 25 006 

Ústecký kraj 24 331 25 301 26 542 

Liberecký kraj 25 114 26 358 27 326 

Královehradecký kraj 24 348 25 192 26 656 

Pardubický kraj 23 879 24 856 26 356 

Kraj vysočina 24 347 25 258 26 754 

Jihomoravský kraj 26 079 27 051 28 456 

Olomoucký kraj 24 081 24 584 25 861 

Zlínský kraj 23 755 24 554 26 246 

Moravskoslezský kraj 24 667 25 475 26 555 

Česká republika 26 802 27 811 29 061 

 

Společnost se od začátku podnikání rozhodla zaměstnat jednoho zaměstnance, proto 

je důležité se orientovat v tom, jaká je průměrná měsíční hrubá mzda v daném kraji. Podle 

výše uvedené tabulky lze uvést, že v období 2014 až 2016 dochází k nárůstu průměrné 

měsíční hrubé mzdy. 

Tabulka 12 Průměrná hrubá měsíční mzda ve Zlínském kraji podle odvětví (vlastní zpra-

cování dle ČZSO) 

Vybrané odvětví 2014 2015 2016 2017 

M – Profesní, vědecké a technické činnosti 31 105 32 038 32 336 33 678 

 

Ve výše uvedené tabulce je uvedena průměrná hrubá měsíční mzda v daném odvětví podle 

CZ-NACE, kdy účetnické činnosti a daňové poradenství spadá pod M – Profesní, vědecké 

a technické činnosti. V období 2014 až 2017 dochází u vybraného odvětví k nárůstu prů-

měrné měsíční hrubé mzdy až o 8 %. Do výše uvedeného odvětví spadají právní a účetnic-

ké činnosti. 
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Legislativní a právní faktory 

Před založením podniku je nutné se seznámit s platnými právními předpisy, které nejen, 

že stanovují podmínky pro založení společnosti, ale také průběh celého podnikání. V roce 

2014 byl zrušen obchodní zákoník a byl nahrazen zákonem o obchodních korporacích 

a novým občanským zákoníkem. V těchto zákonech je uvedena charakteristika jednotli-

vých forem podnikání, podmínky jejich založení a fungování na trhu. 

Při zakládání podniku i dalších činnosti ve zvolené oblasti podnikání je nutné řídit se ná-

sledujícími právními úpravami: 

 Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchod-

ních korporacích), 

 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), 

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

 Zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR, 

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

 další zákony. 

Během let dochází k neustálým změnám a to hlavně v zákoně o dani z přidané hodnoty 

a dani z příjmů. Tyto změny jsou vždy odsouhlaseny řídícími orgány ČR. V roce 2018 

byly provedeny úpravy v zákoně o dani z přidané hodnoty, kde došlo ke změně sazeb 

u vybraných produktů.  Dále jsou plánované změny pro rok 2019 v oblasti zákonu o dani 

z příjmů, kde se plánují změny sazby daně u daně z příjmů fyzických osob. V rámci daně 

z příjmů fyzických osob je plánované zrušení superhrubé mzdy a solidárního zvýšení daně. 

Také se předpokládá zavedení progresivní daňové sazby, která je uvedena v následující 

tabulce. 

Tabulka 13 Návrh progresivní daňové sazby (TPA Česká republika, © 2018)  

Základ daně Sazba daně Ze základu daně přesahujícího 

Do 1 500 000 Kč 19 %  

Nad 1 500 000 Kč 285 000 Kč + 24 % 1 500 000 Kč 
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Ekonomické faktory 

Z hlediska ekonomických faktorů představují nejčastější změny ze strany ministerstva fi-

nancí, které ovlivňuje daňové sazby. Vývoj daňových sazeb nejvíce ovlivňuje nově zaklá-

danou společnost.  V České republice dochází k častým změnám daňových sazeb, a proto 

je nutné důsledně sledovat změny zákonů v oblasti daní a poplatků, a to zejména Zákon 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a Zákon č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě zvyšování daňových sazeb 

došlo v roce 201 k zavedení elektronické evidenci tržeb (dále EET), která ovlivnila zvyšo-

vání cen jednotlivých produktů. Podnikům, kterým vznikla povinnost zavedení EET, 

vznikly nové náklady na provoz EET, které byly promítnuty do cen. 

Elektronická evidence tržeb měla původně tři fáze, kdy první fáze byla zahájena od 1. pro-

since 2016, a to u ubytovacích a stravovacích služeb. Druhá fáze byla zahájena od 1. břez-

na 2017 a týkala se maloobchodu a velkoobchodu. A třetí a čtvrtá fáze měly být zahájeny 

v roce 2018, kdy třetí fáze je určena pro ostatní činnost (např. svobodná povolání, doprava, 

zemědělství) a čtvrtá fáze pro vybraná řemesla a výrobní činnost. Dne 16. ledna 2018 roz-

hodl Ústavní soud o odložení spuštění 3. a 4., zrušeni povinnosti evidovat platby kartou 

a zrušil povinnost uvádět na účtence daňové identifikační číslo (dále DIČ). 

V rámci daně z příjmů zde patří daň z příjmů právnických, která je od roku 2010 stanovena 

ve výši 19 %, a daň z příjmů fyzických osob je stanovena ve výši 15 %. V případě daně 

z přidané hodnoty jsou aktuálně platné tři sazby této daně: a to základní, snížená a druhá 

snížená, které jsou účinné od 1. ledna 2015. Základní sazba je v současné době stanovena 

ve výši 21 % (sazba základní, této daňové sazbě podléhá většina zboží a služeb), snížená 

15 % (vodné, stočné, potraviny, teplo, časopisy a jiné) a novinkou je další snížená sazba 

daně z přidané hodnoty ve výši 10 % (kojenecká výživa, léky, očkovací látky, knihy aj). 

Mezi další daně, které ovlivňují ceny a s kterými se bude podnik v rámci své činnosti za-

bývat, patří daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí, silniční daň, spotřební 

daň, ekologická daň a poplatky za znečištění vzduchu či vody a za odpad. 

Daň z nemovitých věcí se dělí na daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek, kde podrob-

nější informace o sazbách jsou uvedeny v zákoně č. 338/119, o dani z nemovitých věcí. 

Daňové přiznání se podává do 31. ledna zdaňovacího období. 
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U daně z nabytí nemovitých věcí je stanovena sazba daně ve výši 4 % a daňové přiznání 

je nutné dodat do třetího kalendářního měsíce, který následuje po měsíce, ve kterém došlo 

k vložení práva do katastru nemovitosti. 

Sazby silniční daně jsou stanoveny zvlášť pro osobní automobily a zvlášť pro nákladní 

automobily, autobusy, tahače a další. U osobních automobilů je sazba daně odvozena 

od zdvihového objemu motoru a u druhé skupiny je sazba daně stanovena podle počtu ná-

prava a hmotnosti. Daňové přiznání se podává do 31. ledna zdaňovacího období. Se silnič-

ní daní dále souvisejí zálohy na daň z příjmů, které jsou placeny čtvrtletně, a to k 15. 4, 

15. 7., 15. 10. a 15. 12. 

Na základě nové revoluční legislativy Evropské unie (dále EU) bylo přijato dne 27. 4. 2016 

nové obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulaiton 

neboli zkráceně GDPR). GDPR vstoupí v účinnost až od 25. května 2018. 

Poplatky za komunální odpad se mohou pohybovat v rozmezí 0 až 1 000 Kč. Město Zlín 

má stanovený poplatek za odpad ve výši 500 Kč za osobu, který je povinen platit fyzická 

osoba s trvalým pobytem ve Zlíně. V případě pronájmu společnosti bude určitý podíl po-

platku započítán do ostatních služeb, které jsou součástí ceny nájmu. 

Politické faktory 

Společnost může být ovlivněna politickou situací v České republice, kterou můžeme pova-

žovat za stabilní. V období 2018 až 2026 je očekáváno až 15 voleb. V říjnu 2017 byly po-

slední volby do Poslanecké sněmovny ČR, které vyhrál hnutí ANO, na druhém místě 

skončilo ODS a na třetím místě se umístila nová politická strana Pirát. Politická situace 

je nejistá z toho důvodů, že nově sestavená vláda ČR nezískala podporu od Poslanecké 

sněmovny. 

Na začátku roku 2018 byly prezidentské volby, kdy do druhého kola byli vybráni dva kan-

didáti, a to stávající prezident Miloš Zeman a Jiří Drahoš. Druhé kolo voleb vyhrál Miloš 

Zeman, který získal 51,37 % hlasů. 

V roce 2018 dojde k volbám do senátu a obecního zastupitelstva, v roce 2018 jsou očeká-

vány volby do Evropského parlamentu. A v dalších letech 2020 až 2026 jsou očekávány 

volby do senátu a krajského zastupitelstva, poslanecké sněmovny, a další. 

Česká republika je platným členem EU, a lze proto očekávat některé další právní úpravy 

ze strany Evropské komise, které je nutné následně zapracovat do české legislativy. 
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Technologické faktory 

Nově vznikající podnik bude svým potenciálním zákazníkům nabízet velmi specifické 

služby, a proto v rámci technologického prostředí je pro podnik nejdůležitější hlavně pro-

blematika hardwarového a softwarového vybavení. Podnik bude poskytovat služby v ob-

lasti vedení účetnictví (daňová evidence, mzdy, a další.) a poradenství, proto ke své čin-

nosti potřebuje výkonný počítač, kvalitní zabezpečení pro zálohování dat a další kancelář-

skou techniku. Kromě technického vybavení je důležitá správná volba účetního programu. 

Následně je uveden stručný přehled pro pořízení základního vybavení pro fungování pod-

niku. 

 Hardware 

Mezi hardwarové vybavení společnosti lze zařadit osobní počítač, notebook, tiskárna, ske-

ner, fax, zapojení do internetové sítě apod. Společnost pro svou činnost nepotřebuje příliš 

specifické vybavení. Při volbě osobního počítače a notebooku se společnost rozhodla 

pro značku DELL a Lenovo. V případě výběru tiskárnu se společnost rozhodovala tak, 

aby umožňovala nejen tisk, ale také kopírování a skenování, proto byla zvolena tiskárna 

značky Canon. 

 Software 

V rámci softwaru je základem výběr operačního systému, který je často přímo nabízen 

dodavatelem hardwaru. Nejpoužívanějším a nejznámějším operačním systémem je MS 

Windows. Dále je důležitá volba kancelářských program, a to např. balíček MS Office, 

internetového prohlížeče a další. 

Z hlediska zvolené činnosti podniku je nejdůležitější výběr účetního a ekonomické pro-

gramy. Účel a zaměření těchto programů je velmi rozdílní a tak si podnik může vybrat 

podle svých potřeb. Podnik si může zvolit jen určité části účetního programu, které jsou 

podstatné pro jeho fungování nebo si může zvolit tzv. full verzi. Full verze nabízí balíček 

základních modulů pro správné fungování účetnictví. Každá účetní kancelář by měla mít 

k dispozici takový balíček. Mezi nejvýznamnější účetní a ekonomické programy patří 

POHODA, Money, MRP, Helios či EKONOM. Aktualizace těchto programů je řešena buď 

přes internetové připojení, nebo zasláním aktualizace poštou. 

V rámci hardwaru i softwaru dochází v posledních letech k neustálému vývoji a neočekává 

se v oblasti informační technologie či tvorbě nových programů, že by došlo k nějakému 
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útlumu. Proto je důležité pravidelně obnovovat a aktualizovat hardwarové a softwarové 

vybavení v podniku. 

3.5.2 SWOT analýza 

Ve SWOT analýze jsou zobrazeny silné a slabé stránky, které jsou stanoveny na základě 

vnitřních faktorů společnosti a na základě vnějšího prostředí jsou uvedeny příležitosti 

a hrozby. V následující tabulce je uvedena charakteristika jednotlivých částí SWOT analý-

zy a následně budou jednotlivé body blíže specifikovány. U slabých stránek a hrozeb bu-

dou navrženo případné řešení. 

Tabulka 14 SWOT analýza (vlastní zpracování) 

Silné stránky Slabé stránky 

Kvalita a rozsah poskytovaných služeb Krátké působení na trhu 

Flexibilita ohledně práce, času Malé zkušenosti v podnikání 

Přijatelné ceny Malé investice do reklam  

Individuální přístup Vysoký podíl cizích zdrojů 

Využití moderních prostředků při komuni-

kaci s klienty 
Závislost na klíčových zákaznících 

Spolupráce s daňovým poradcem Slabé povědomí zákazníků o společnosti 

Příležitosti Hrozby 

Rozvoj internetu a využívání sociálních sítí Vysoká konkurence na trhu 

Rostoucí poptávka po službách Nízké ceny konkurence 

Vznik nových podniků v okolí působení 

společnosti 
Změny v daňových a účetních zákonech 

Působení v jiných regionech Nedůvěra ze strany zákazníků 

Nespokojenost zákazníků s konkurenční 

společností 
Neuspokojení potřeb zákazníků 

Možnost rozšíření o další služby Špatně provedená služba 

 

Na základě uvedených silných a slabých stránek firmy je třeba uvést, že veškeré uvedené 

slabé stránky je možné nějakým způsobem eliminovat, u některých je vyžadováno kratší 

časové období a u některých naopak delší. 

Z hlediska silných stránek společnost bude nabízet klientům velký rozsah kvalitních slu-

žeb, kdy kromě kvalitního vedení účetnictví či daňové evidence, bude poskytovat klientům 

možnost zastupování na úřadech, vyplňování a podávání daňových přiznání, konzultace 

či školení, a další. Kvalita služeb je zaručena vysokoškolským vzděláním v ekonomickém 

směru, dostatečnou praxí v oboru a pravidelným zaškolováním zaměstnanců společnosti. 
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Společnost nebude mít stanovenou pevnou otevírací dobu, protože zaměstnanci budou do-

jíždět podle potřeby za klienty a na základě telefonické domluvy bude domluvena schůzka. 

Společnost bude flexibilní v tom, že se bude snažit přizpůsobit klientům. Na základě po-

rovnání cen s konkurencí byly nastaveny takové ceny, aby nebyly ani příliš nízké nebo 

vysoké. V dnešní době začíná být trendem, že si klient za kvalitní službu rád připlatí a níz-

ká cena by mohla odradit potenciální zákazníky z důvodu, že se může jednat o málo kva-

litní službu. Z důvodu flexibility bude upřednostňován individuální přístup vůči klientovi 

podle jeho potřeb. Při komunikaci s klienty budou využívány moderní prostředky pro ko-

munikaci, kdy se může jednat o Skype, stránky na sociální síti Facebook, e-mail a další. 

Společnost bude spolupracovat s daňovým poradcem a tak bude schopna nabízet kvalitněj-

ší služby z hlediska správnosti v daňové oblasti. 

Každá nově založená společnost se potýká s problémem, že oproti své konkurenci 

je na trhu nová a nízké povědomí o této společnosti může způsobit, že jí klienti ze začátku 

nedůvěřují. I když je společnost na trhu nová, tak může zaujmout tím, že bude nabízet ně-

co, co její konkurence nenabízí, např. bude účtovat neziskové organizace, poskytovat služ-

by za lepší a kvalitnější ceny. Nabídne potenciálním zákazníkům jistotu v tom, že společ-

nost vlastní nějaké certifikáty, čímž si může získat důvěru. Společnost se může dostat 

do povědomí potenciálních klientů na základě dobře sestavené reklamní kampaně, která 

může přilákat nové zákazníky, ale také to zvýší počáteční náklady na provoz společnosti. 

A jelikož se jedná o nově začínající společnost, tak náklady na reklamu budou ze začátku 

malé. Další možností reklamy je doporučení buď od známých či již získaných klientů, což 

doporučení je považované za jednu z nejlepších reklam. Ze začátku bude společnost závis-

lá na klíčových zákaznících, proto je důležité nemít jich pár, ale raději zvolit, co největší 

rozsah. Protože v případě ztráty jednoho z pěti klientů je dopad na finanční situaci podniku 

menší než v případě, kdy ze tří klientů ztratí společnost dva. Společnost si plánuje vzít 

kontokorent, aby mohla ze začátku financovat provoz svůj provoz. Z důvodu kontokorentu 

vznikají společnosti náklady na úroky.  

Společnosti vznikají příležitosti pří vzniku dalších podniků, které mohou chtít využívat 

našich služeb, proto je dobré využít i možnosti oslovení, pokud víme, že takový podnik 

v našem okolí vzniká. V rámci rozvoje internetu a sociálních sítí se může společnost dostat 

do podvědomí potenciálních zákazníků např. prostřednictvím Facebooku. V období podá-

vání daňových přiznání, leden až březen, může být zvýšený zájem o služby v oblasti účet-

nictví, kdy spoustu fyzických osob si nevede účetnictví a pouze podávají daňové přiznání, 
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kdy mají stanoveny výdaje paušálem. Společnost může rozšířit svoje působení i do jiných 

regionů, kdy může působit kromě Zlína i v okolních městech či obcích. Pro odlišení 

se od konkurence může společnost rozšířit své služby, aby se dostala do většího podvědo-

mí zákazníků. 

Mezi hrozby společnosti můžeme zařadit vysokou konkurenci na trhu, která na trhu působí 

delší dobu a stihla si udělat u zákazníků dobré jméno prostřednictvím vysoké důvěryhod-

nosti a stability. Tuto hrozbu může společnost snížit tím, že bude hledat nové mezery 

na trhu, které mohou zvýšit její důvěryhodnost a vybudovat si i lepší jméno na trhu. Napří-

klad zvyšování kvalifikace zaměstnanců pomocí certifikovaných kurzů v oblasti účetnictví 

a daňového poradenství. Časté změny zákonů mohou způsobit případné problémy a neú-

myslné chyby, proto je povinností účetní společnosti poskytovat svým zaměstnancům pra-

videlné školení v oblasti změn v daňových a účetních zákonech. Při poskytování služeb 

se společnost může dopustit závažné chyby, která může poškodit klienta, proto je dobré 

sjednat pojištění profesní odpovědnost. Pokud si konkurence nastaví nízké ceny a společ-

nost si nemůže dovolit jít s cenou dolů, tak je to nejlepší kompenzovat množstvím a kvali-

tou nabízených služeb. Z pohledu zákazníka může dojít k neuspokojení potřeb, kdy se mů-

že jednat o příliš náročného klienta, který vyžaduje jiný rozsah služeb. Pro udržení nároč-

nějšího zákazníka je možné udělat speciální nabídku služeb, které mohu rozšířit o další 

na základě průzkumu potřeb zákazníků.  
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4 ANALÝZA MOŽNOSTÍ FINANCOVÁNÍ 

Společnost může být financována z vlastních či cizích zdrojů. V rámci základního kapitálu 

společnosti je vloženo pouze 150 000 Kč z vlastních prostředků podnikatelky, a zbytek 

nákladů bude financován z cizích zdrojů. Pro financování podniku bude u bankovní insti-

tuce požádáno o bankovní úvěr, uvažuje se i o využití dotace z Evropských strukturálních 

fondů. 

Před zahájením podnikání je také žádoucí smysluplně vyřešit nájem prostor k umístění 

kanceláře zakládané společnosti. Zvolené prostory by měly bezezbytku naplňovat podnika-

telčiny představy. 

4.1 Financování kancelářských prostor 

Kancelář společnosti bude umístěna ve městě Zlín tak, aby byla klientům umožněna snad-

ná dostupnost a parkování. Velkou výhodu by představoval kuchyňský kout a sociální za-

řízení v blízkosti kanceláře. Kancelář bude vybírána podle následujících kritérii, kterými 

jsou dostupnost, rozloha, umístění a cena. Porovnání jednotlivých kritériu je znázorněno 

v Tabulce 15. 

Tabulka 15 Porovnání možnosti pronájmu kanceláře (vlastní zpracování) 

 Kancelář 1 Kancelář 2 Kancelář 3 Kancelář 4 

Adresa 
J. A. Bati, 22. 

budova, Zlín 

Lešetín IV, 

Zlín 

nám. T. G. 

Masaryka, Zlín 

Hlavničkovo 

nábřeží, Zlín 

Rozloha 24 m2 27 m2 23 m2 15 m2 

Cena za m2 330 / měsíc 144 / měsíc 165 / měsíc - 

Nájemné 7 914 Kč 6 019 Kč 3 795 Kč 3 600 Kč 

Poznámky 

k ceně 

včetně energií, 

poplatků 

včetně energie, 

pro 4 místa 
včetně energií včetně energie 

Parkování 500 Kč / měsíc ano ano ano v ceně 

Kuchyň / 

sociální zařízení 
ano ano + sklad neuvedeno ano 

 

Pří výběru vhodné kanceláře bylo rozhodováno na základě umístění kanceláře, velikosti 

kanceláře, ceny a možnosti parkování. Z hlediska polohy nejvíce vyhovují kanceláře 1 a 3, 

které jsou umístěny v blízkosti Finančního úřadu, poště, nádraží a celkově dostupnosti 

k městu. Nejblíže se nachází z hlediska polohy kancelář 1, ale cena pronájmu je zde vyšší. 

Nakonec i přes vyšší cenu byla zvolena kancelář číslo jedna, a to z důvodu jejího strategic-
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kého umístění a dobré dopravní dostupnosti. Fotografie této kanceláře jsou přiloženy k této 

diplomové práci jako Příloha XIV. 

 

Obrázek 4 Mapa vybraných nájemních prostor (vlastní zpracování) 

Na výše uvedené mapě části Zlína jsou označeny polohy dvou vybraných kanceláří. Kan-

celáře číslo jedna je označena jedničkou a tato kancelář je umístěna na ulici J. A. Bati, 

ve 22. budově. Tato kancelář je strategicky umístěna naproti budovy Finančního úřadu 

pro Zlínský kraj a v těsné blízkosti České pošty či Okresní správy sociálního zabezpečení, 

která je jen přes hlavní cestu. Pod číslem tři je umístěna kancelář na ulici nám. T. G. Masa-

ryka, kdy tyto prostory se již nacházejí ve větší vzdálenosti od centra města se špatnou 

dopravní dostupností a prakticky bez možnosti parkování. Varianta kanceláře číslo dvě 

a čtyři se nachází v jiné části města Zlína a proto není znázorněna na mapě (mapa znázor-

ňuje centrum města Zlína). 

Při výběru místa pro umístění kanceláře bylo rozhodováno na základě ceny, rozlohy, umís-

tění prostor a dalších kritérií. Kancelář by měla být umístěna tak, aby byla snadno dostupná 

pro klienty a byla zde i pro ně možnost parkování. V úvahu přicházela dvě místa, a to kan-

celář ve 22. budově a kancelář v Residenci Park-in. V konečné fázi byla vybrána kancelář 

ve 22. budově. Cena pronájmu činí 7 914 Kč za měsíc včetně poplatků a záloh na energie. 

V rámci pronájmu kanceláře možné využívat výtahy v budově, toalety, zařízení kuchyňky 

a další. 
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4.2 Financování z cizích zdrojů 

Na začátku podnikání musí společnost vyřešit dvě oblasti financování, kdy bude potřeba 

financovat náklady na zahájení činnosti a náklady na pořízení osobního automobilu, 

aby jednatelka či zaměstnanci společnosti mohli dojíždět za potenciálními klienty. Náklady 

na zahájení činnosti budou financovány prostřednictvím bankovního úvěru nebo kontoko-

rentu. A pořízení osobního automobilu bude řešeno prostřednictvím operativního leasingu. 

4.2.1 Volba bankovního úvěru 

Při založení společnosti je nutné žádat o bankovní úvěr. V rámci výběru vhodného typu 

bankovního úvěru je důležité vzít v úvahu úrokové sazby, podmínky pro získání úvěru, 

výše úvěru a nutné doklady k doložení žádosti pro získání bankovního úvěru. 

Na základě výše uvedených kritérii byly procházeny jednotlivé produkty bankovních insti-

tucí. V konečné fázi byly vybrány produkty čtyř bankovních institucí, a to České spořitel-

ny, Komerční banky, Fio banky a Sberbanky, U ostatních bankovních institucí je nutné 

v rámci předkládání žádosti o poskytnutí úvěru doložit historii podniku, přičemž historie 

podniku je dokládána daňovým přiznáním minimálně za jedno uzavřené účetní období. 

Nově zakládaná společnost nemůže z pochopitelných důvodů toto kritérium splnit. 

V níže uvedené Tabulce 16 je znázorněno porovnání bankovních úvěrů čtyř již zmíněných 

bankovních institucí. 

Tabulka 16 Porovnání bankovních úvěrů (vlastní zpracování) 

 Česká 

spořitelna 

Komerční 

banka 
Fio banka Sberbank 

Produkt 
Firemní úvěr 

Start-up 
Profi úvěr Start 

Podnikatelský 

kontokorent 

Firemní FÉR 

kontokorent 

Popis 

neúčelový neza-

jištěný úvěr pro 

začínající podni-

katele 

úvěr na rozjezd 

podnikání (mate-

riál, pohledávky, 

vybavení kance-

láře) 

finanční rezerva 

pro podnikání, 

využití na coko-

liv a opakovaně 

určeno i pro 

podniky s velmi 

krátkou historií 

Limity až 600 000 Kč do 1 000 000 Kč 
od 5 000 Kč do 

3 000 000 Kč 
až 2,5 mil. Kč 

Úrok 9 % p. a. 

max. 9,9 % p. a., 

v praxi se pohy-

buje v rozmezí 

7 – 8 % 

do 300 000 Kč 

ve výši 9,9 %, 

nad 300 000 Kč 

ve výši 7,9 % 

od 4,9 % p. a., 

podle úrokových 

podmínek 10,9 

% 

Doba až 6 let až na 5 let Neurčeno Neurčeno 
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Podmínky 

posouzení na 

základě níže uve-

dených dokladů 

schválení podni-

katelského zá-

měru 

založení účtu  

u Fio banky, 

podání žádost  

o podnikatelský 

kontokorent 

požadovaná mi-

nimální historie 

Doklady 

k doložení 

občanský průkaz, 

živnostenský list, 

výpis 

z podnikatelského 

nebo osobního 

účtu za posled-

ních 6 měsíců 

dotazník a pod-

nikatelský záměr 

nejsou určeny, 

pouze mít zříze-

ny účet u Fio 

banky 

platný občanský 

průkaz, daňové 

přiznání včetně 

příloh 

Další 

informace 

není potřeba do-

kládat žádnou 

daňovou historii 

peníze jsou po-

skytnuty už do 2 

týdnů 

zřízení a vedení 

zdarma, peníze 

můžeme čerpat 

kdykoliv, úrok 

placen pouze 

z vypůjčené 

částky 

okamžitá a trva-

le dostupná fi-

nanční rezerva, 

platí se pouze 

úroky, bez po-

platků 

 

Pro objektivní výběr správného bankovního úvěru budou u každého kritéria uvedeny hod-

noty od 1 do 5, a to podle výhodnosti pro nově začínající podnik. V Tabulce 17 je uvedena 

stupnice pro hodnocení bankovních úvěrů, která je promítnuta do Tabulky 18, kde jsou 

přirazené hodnoty k jednotlivým kritériím. 

Tabulka 17 Stupnice hodnocení bankovních úvěrů 

(vlastní zpracování) 

Hodnota Stupnice výhodnosti 

1 Nevýhodné 

2 Méně výhodné 

3 Výhodné 

4 Velmi výhodný 

5 Nejvýhodnější 
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Tabulka 18 Hodnocení bankovních úvěrů (vlastní zpracování) 

 Česká 

spořitelna 

Komerční 

banka 
Fio banka Sberbank 

Produkt 
Firemní úvěr 

Start-up 

Profi úvěr 

Start 

Podnikatelský 

kontokorent 

Firemní FÉR 

kontokorent 

Popis 4 4 4 2 

Limity 3 3 5 4 

Úrok 3 4 2 1 

Doba 4 3 5 5 

Podmínky 3 2 3 1 

Doklady 

k doložení 
2 3 4 1 

Další informace 4 4 5 4 

Celkem 23 23 28 18 

 

Na základě výše hodnocených kritérií byl zvolen Podnikatelský kontokorent do Fio banky. 

Tento způsob financování byl zvolen, protože při založení společnosti není potřeba příliš 

vysoká částka, spíš se jedná o využití kontokorentu během prvního roku fungování podni-

ku. Je zbytečné platit úroky a platit splátky za úvěr, který bude využíván až během prvního 

roku působení na trhu. Další výhodou je to, že pro vyřízení není nutné doložit pevně stano-

vené doklady, ale pouze je nutné zřídit si bankovní účet u Fio banky. Základní informace 

o zřizovaném účtu budou uvedeny v Tabulce 19. A dále bude přiložen vzor smlouvy 

o běžném účtu v Příloze XV. Společnost je stejně povinna založit si bankovní účet a nej-

lepší řešení je mít jak úvěr, tak bankovní účet u jedné bankovní instituce. Kontokorent 

je stanoven na dobu neurčitou a při pravidelných splátkách je postupně úroková sazba sni-

žována až na 4,9 %. Společnost bude využívat kontokorent jen v případě, že nebude mít 

dost svých vlastních finančních prostředků na provoz společnosti. V Příloze XVI. bude 

uvedena Žádost o poskytnutí kontokorentního úvěru. 
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Tabulka 19 Popis – Fio podnikatelský účet (vlastní zpracování) 

Fio podnikatelský účet 

Doklady k doložení Výpis z obchodního rejstříku 

Poplatky Bez poplatků 

Výhody 
10 výběrů měsíčně z bankomatu, až 5 výběrů 

měsíčně z cizích bankomatů, bezkontaktní karta 

Internetbanking, 

Smartbanking 
Ano 

Volba vlastního čísla účtu 291835156/2010 

 

4.2.2 Operativní leasing 

Společnost je rozhodnuta o pořízení osobního automobilu na operativní leasing, který bude 

pořízen přes společnost Global Vision a.s, která na internetu porovnává nabídky operativ-

ních leasingů od různých společností. Vybraný osobní automobil je pořízen od společnosti 

RT TORAX s.r.o. Tato společnost byla vybrána z důvodu, že jako jedna z mála nabízí au-

tomobil značky Škoda, model Karoq. 

Tabulka 20 Charakteristika předmětu operativního leasingu (vlastní 

zpracování) 

Automobil Škoda KAROQ Ambition 1,6 TDI 

Motor 85 kW / 115 PS 

Převodovka 6 stupňová mechanická 

Nájezd v ceně 25 000 km / rok 

Hodnota vozu celkem 596 600 Kč 

Délka leasingu 24 měsíců 

Akontace – 5 % 29 830 Kč 

Splátka včetně pojištění 7 749 Kč 

 

Splátkový kalendář k operativnímu leasingu a podrobné informace o vybraném osobním 

automobilu bude přiložen k diplomové práci v Příloze XVII. Uvedený splátkový kalendář 

byl sestaven na základě dostupných informací. 

Akontace operativního leasingu ovlivní výši zvoleného bankovního úvěru nebo kontoko-

rentu. V rámci pořízení operativního leasingu dojde k navýšení měsíčních nákladů o stano-

vené splátky a pohonné hmoty. 
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4.3 Financování ze strukturálních fondů EU nebo jiných zdrojů 

V rámci strukturálních fondů EU je nabízena celá řada programů, ale většina těchto pro-

gramů je nastavena spíše pro větší podniky, určité obory podnikání nebo podniky, které 

mohou doložit svou historii. Tato informace byla získána na základě písemného i telefo-

nického kontaktu se společností Czechinvest. 

Byla vybrána možnost podání žádosti o zařazení do podnikatelského inkubátoru, který 

je určen pro začínající podniky. Následně bude zmíněn výčet dotací na potencionální za-

městnance, kteří budou delší dobu vedeni v evidenci ÚP. 

4.3.1 Podnikatelský inkubátor 

Účelem podnikatelského inkubátoru je ulehčit po finanční stránce začínajícím podnikům. 

Začínající podniky mohou využít podnikatelského inkubátoru v případě, když potřebují 

sehnat kancelář za přijatelnou cenu. V rámci podnikatelského inkubátoru jsou nabízeny 

kancelářské prostory ve 23. budově ve Zlíně. 

Pro získání této výhodné možnosti je důležité splnit jimi stanovené podmínky, kde nejdů-

ležitější je uspět u vstupního procesu. Prvním krokem je podání žádosti do podnikatelského 

inkubátoru, která je umístěna přímo na jejich webových stránkách. Tuto žádost je pak nut-

né doručit na adresu Technologické inovační centrum s.r.o., Vavrečkova 5262, budova 23, 

760 01 Zlín nebo případně na e-mail tic(at)ticzlin.cz. Tato vyplněná žádost je uvedena 

v Příloze XVIII. 

Další krok představuje zpracování podnikatelského plánu podle doporučené osnovy, který 

je umístěn na webových stránkách podnikatelského inkubátoru. Doporučená osnova 

je přiložena k diplomové práce v Příloze XIX. V rámci projektové části této diplomové 

práci je u druhé varianty podnikatelského plánu postupováno podle doporučené osnovy 

podnikatelského inkubátoru. 

Prvním krokem je úvodní setkání, na kterém je probírán podnikatelský nápad daného pod-

niku. Úvodní setkání probíhá ještě před posláním žádosti a zpracování podnikatelského 

plánu. Na tomto úvodním setkáním je hodnocen soulad podnikatelského nápadu se zamě-

řením podnikatelského inkubátoru. Proto je důležitá inovativnost a reálnost předloženého 

podnikatelského nápadu. Dále se na tomto setkání probírá vzájemná očekávání, proto 

je dobré se připravit na toto téma dopředu. 
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Dalším krokem je zpracování a předložení podnikatelského plánu včetně žádosti do podni-

katelského inkubátoru. Žádost i podnikatelské plán je dále předám členům hodnotitelské 

komise. Pak následuje osobní prezentace podnikatelského plánu před hodnotitelskou komi-

sí, kde osobně představíme podnikatelský plán a zodpovíme na případné dotazy. Výhodou 

této osobní prezentace je získání zajímavých postřehů a zpětné vazby od odborníků. 

V případě, že bude přijata žádost do podnikatelského inkubátoru, tak následuje podpis ná-

jemní smlouvy a zahájení inkubačního procesu. Tento pobyt je limitován maximální do-

bou, a to tří let. 

4.3.2 Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) 

Společensky účelná pracovní místa (SÚPM) 

Tato možnost příspěvku je zřízena institucí ÚP ČR v ČR, jejímž cílem je získání pracov-

ních míst pro osoby, které jsou dlouhodobě nezaměstnané nebo jsou různými způsoby zne-

výhodněny. Příspěvek na mzdové náklady se pohybuje od 9 000 Kč do 14 000 Kč. Výše 

toho příspěvku se tedy odvíjí od zvoleného uchazeče od zaměstnání. Tento příspěvek 

je poskytován po dobu šesti měsíců, ale pracovní smlouva musí být uzavřena na dobu ne-

určitou nebo minimálně na 12 měsíců. Pro získání výše uvedeného příspěvku je důležité 

podání žádosti a následně doložit potřebné dokumenty. Žádost není přiložena, protože 

se nejedná o aktuální záležitost. Podnik plánuje využití příspěvků od úřadu práce až v roce 

2020, kdy bude přijat nový zaměstnanec. 

4.3.3 Projekty financované z Evropského sociálního fondu 

V současné době jsou dostupné následující projekty, které jsou realizované Evropským 

sociálním fondem. Přijetí nového zaměstnance je plánováno až v roce 2020, proto mohou 

být dostupné již jiné projekty pro zaměstnance. V tomto případě se společnost bude infor-

movat o aktuálních projektech na začátku roku 2020. Postup realizace projektu bude 

popsán, i když je platný pouze do konce ledna 2020, protože je očekáváno, že může být 

následně prodloužen nebo může být realizován podobný projekt. Cílem popisu je přiblížení 

projektu a zlepšení orientace při využívání příspěvků od Úřadu práce ČR. 
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Nová šance ve Zlínském kraji 

Projekt Nová šance ve Zlínském kraji je zaměřen na osoby, které jsou evidovány na Úřadu 

práce déle než 5 měsíců. Pokud se podnikatel rozhodne přijmout zaměstnance, tak může 

využít tohoto projektu nebo podobného, aby aspoň částečně pokryl své náklady. Uchazeč 

o zaměstnání musí dostat smlouvu na dobu neurčitou nebo minimálně na dvanáct měsíců, 

ale finanční prostředky získané prostřednictvím tohoto projektu nepokryje zaměstnání 

po dobu jednoho roku. Další informace jsou uvedeny v letáku, který je v Příloze XX. 

Pro získání příspěvku na zaměstnance je potřeba vyplnit tzv. Dotazník pro potenciální za-

městnavatele, který je následně poslán na e-mail jaromira.polednova@uradprace.cz. Vypl-

něný dotazník je přiložen k diplomové práci v Příloze XXI.  

Pro čerpání dotace je nutné splnit následující podmínky: 

 pracovní poměr musí být uzavřen na dobu neurčitou nebo na dobu určitou, a to mi-

nimálně na 1 rok, 

 pracovní smlouva musí být uzavřena až po tom, co je podepsána „Dohoda o vyhra-

zení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku“ (dále „Dohoda 

o SÚPM); v článku II – bod 1. a 2. této dohody je stanoveno, jak bude pracovní 

smlouva vypadat, 

 vznik pracovního poměru a den nástupu bude vždy k prvnímu dni v měsíci, 

 ÚP ČR může poskytnout příspěvek na mzdu účastníka projektu, a to po dobu 

až 12 měsíců, 

 příspěvek je poskytován zpětně na celkové vynaložené mzdové náklady a nelze si ho 

nárokovat, protože o jeho poskytnutí rozhodu Hodnotící komise APZ. 

Při vyřizování žádosti je následující postup: 

1) Zaměstnavatel se spojí s administrativním pracovníkem projektu, který mu zpětně 

pošle informační e-mail s dotazníku. Následně zaměstnavatel vyplní dotazník, 

kde vyplní údaje o volném pracovním místě a požadavky na výběr potenciálního za-

městnavatele. Dotazník zašle zpět, a to na již uvedený e-mail paní Polednové. 

2) Údaje z dotazníků jsou následně přeneseny do databáze pracovních míst. Následně 

odborní pracovních vybírají pro účastníky vhodné pracovní uplatnění, aby umístění 

vyhovovalo jak účastníkům, tak požadavkům zaměstnavatele. Po nalezení shody 

je zaměstnavatel kontaktován odborným pracovníkem a domluven další postup. 

mailto:jaromira.polednova@uradprace.cz
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3) Pokud je vybrán vhodný účastník, tak zaměstnavatel zpracuje žádost, která je uvede-

na v Příloze XXII. Pro rychlé vyřízení žádosti je doporučen podat žádost společně 

se všemi přílohami. Před podáním žádosti i příloh je dobré je nejdřív zkonzultovat 

s určenými osobami.  

4) Žádost je podávána oprávněným zástupcem žadatele (statutární orgán nebo osoba 

pověřena na základ plné moci). Žádost společně s přílohami je doručena následovně: 

 originál je poslán v tištěné formě na podatelnu: ÚP ČR – Krajská pobočka 

ve Zlíně, Iva Markytánová / Veronika Galová / Marie Mikulcová, Čiperova 

5182, 760 01 Zlín 

 osobně na pracoviště: S-projekt Zlín, a.s., tř. T. Bati 508, 760 01 Zlín 

 elektronicky pomocí datové schránky na ID: iqqzpzd k rukám výše uvedených 

pracovnic. 

5) Žádost je následně posouzena Úřadem práce ohledně její úplnosti, formální a věcné 

správnosti. Po projednání žádosti Hodnotící komisí APZ, tak je žadatel informován 

o výsledku a následujícím postupu. Lhůta pro projednání žádosti je stanovena ve výši 

1 měsíc od jejího doručení. 

6) Pokud je žádost schválena dochází k podpisu Dohody o SÚPM a následně je uzavře-

na pracovní smlouva s účastníkem projektu. Zaměstnavatel je povinen pracovní 

smlouvu nebo její kopie do pěti pracovních dnů od nástupu k rukám již výše zvýše-

ných odborných pracovnic. 

7) Výše mzdy je buď uvedena v pracovní smlouvě, nebo je uvedena v tzv. mzdovém 

či platovém výměru. 

K žádosti jsou dodány tyto přílohy: 

1) Potvrzení o bezdlužnosti – které není starší než 30 dnů a je vydané následujícími in-

stitucemi o tom, že žadatel nemá žádné daňové nedoplatky či nedluží žádné penále. 

Potvrzení je poskytováno finančním úřadem, celním úřadem, OSSZ a zdravotní po-

jišťovnou. 

2) Charakteristika pracovního místa, která je součástí žádosti. 

3) Doklad o zřízení běžného účtu u peněžní instituce – smlouva o zřízení účtu (kopie) 

4) Čestné prohlášení žadatele o příspěvek na vyhrazení společensky účelného pracovní-

ho místa. 

5) Doklad prokazující právní formu žadatele a také doklad, který prokazuje osobu statu-

tárního zástupce a způsob zastupování. 
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6) Provozovna – doklad musí být doložen, pokud je provozovna uvedena jako místo 

výkonu práce, ale není zapsaná ve veřejném rejstříku. 

7) Návrh pracovní smlouvy. 

Zaměstnavatel je povinen předkládat výkaz o Vyúčtování mzdových nákladů – SÚPM 

vyhrazené. Tento výkaz se dokládá nejpozději do konce kalendářního měsíce, který násle-

duje po uplynutí vykazovaného měsíce. Výkaz je uveden v Příloze XXIII. 

Záruky pro mladé ve Zlínském kraji 

Projekt Záruky pro mladé ve Zlínském kraji se zaměřuje na osoby mladších třiceti let. Sli-

bovaný příspěvek je až do výše 15 000 Kč, ale bude poskytován jen podobu deseti měsíců. 

V tomto případě se jedná o možnost nabídnutí odborné praxe a tak zvýšit jejich šance 

na trhu práce. Pro získání tohoto příspěvku je stejný postup jako u projektu Nové šance. 

Kromě doby poskytování příspěvku, tak se projekt liší v přílohách k žádosti. Kdy místo 

pracovní smlouvy se dokládá Plán realizace odborné praxe. Leták s bližšími informacemi 

o projektu je přiložen v Příloze XXIV. 

4.3.4 Zhodnocení dotačních prostředků 

V případě, že bude schválena podaná žádost o zařazení do podnikatelského inkubátoru, 

bude společnost částečně financována na základě podmínek podnikatelského inkubátoru, 

kdy využije možnosti zajištění kancelářských prostor. Pro tuto žádost bude upraven podni-

katelský plán tak, aby splňoval stanovená kritéria pro získání podnikatelského inkubátoru. 

V rámci přijetí nového zaměstnance bude uvažováno o čerpání příspěvku, který je určen 

na zřízení Společenský účelného pracovního místa. Nové pracovní místo bude vytvořeno 

na pozici pomocné účetní a bude hledána spíše osoba do 30 let. Proto bude využit projekt 

Nová šance ve Zlínském kraji. 

4.4 Náklady na zvyšování kvalifikace 

Při podnikání ve vysoce konkurenčním odvětví je důležité neustálé zvyšování kvalifikace 

pracovníků. Společnost by měla podporovat zaměstnance při zvyšování své odbornosti 

a to nejen na základě školení při změnách v legislativě. Informace o zvyšování kvalifikace 

jsou brány ze stránek Institut certifikace účetních, s.r.o. (© 2018) a Komory daňových po-

radců (© 2018). 
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4.4.1 Certifikace účetní profese v ČR 

Certifikace účetní profese v ČR slouží ke zvyšování kvalifikační úrovně účetních. Dosaže-

ní této certifikace je srovnatelný s ostatními vyspělými zeměmi v EU. Certifikace účetních 

má dva stupně klasifikace, a to „certifikovaný účetní“ a „účetní expert“. Vedení společnos-

ti se rozhodlo, že pro zvýšení konkurenceschopnosti na trhu se majitelka společnosti zú-

častní certifikace účetních. Kromě splnění zkoušky je nutné splnit odbornou praxi, kterou 

se majitelka společnosti rozhodne splnit prostřednictvím řízené praxe, která bude pod do-

hledem konzultanta a musí být v délce minimálně 3 roky. Praxe může být splněna i tím, 

že podá žádost o splnění předchozí praxe, která musí být v délce minimálně 4 roky. Řízena 

praxe pro druhý stupeň pod dohledem konzultanta musí být dlouhá 1,5 roku. 

Při registraci do certifikace účetních se platí poplatek ve výši 4 250 Kč, kdy administrativ-

ní poplatek ve výši 1 600 Kč je placen ročně. 

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny náklady za získání certifikace účetních. Náklady 

na kurzy jsou uvedeny s DPH a součástí kurzů jsou i učební pomůcky. U celkových nákla-

dů na první stupeň certifikace je započítán administrativní poplatek 1 600 Kč za další dva 

roky v případě praxe. V případě celkových nákladů pro druhý stupeň certifikace je započí-

tán dvakrát administrativní poplatek ve výši 1 600 Kč. Celkové náklady jsou pouze před-

běžné, protože může dojít ke změně cen. Přehled cen jednotlivých kurzů je uveden 

v Příloze č. XXV. Registrace do systému Certifikace účetních a absolvování potřebných 

kurzů bude zahrnuta do nákladů až v roce 2021.  

Registrace k certifikaci i ke zkoušce probíhá prostřednictvím webových stránek Institutu 

certifikace účetních. 

Tabulka 21 Náklady na certifikaci (vlastní zpracování) 

Náklady Částka 

Celkem vstupní poplatek při registraci 4 250 Kč 

Poplatek za řádnou a opravnou zkoušku 1 950 Kč 

Vydání certifikátu 1 500 Kč 

Cena kurzů pro 1. stupeň certifikace – po registraci 88 290 Kč 

Cena kurzů pro 2. stupeň certifikace – po registraci 44 115 Kč 

Celkové náklady na první stupeň certifikace 99 190 Kč 

Celkové náklady na druhý stupeň certifikace 50 765 Kč 
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4.4.2 Komora daňových poradců v ČR 

Vedení společnosti uvažuje do budoucnosti o tom, že by podpořili svého zaměstnance 

pro výkon zkoušky na daňového poradce, která je organizována Komorou daňových po-

radců v ČR. V případě splnění zkouše nebude společnost potřebovat služby externího da-

ňového poradce a bude moci nabídnout klientům větší rozsah služeb.  

Přihlášení na zkoušky a absolvování jednotlivých kurzů, které jsou nutné pro úspěšné ab-

solvování, je plánováno v horizontu tří až pěti let.  

V nákladech na zvyšování kvalifikace jsou zahrnuty veškeré náklady, které jsou spojeny 

pro absolvování kvalifikační zkoušky na daňového poradce. Na tuto zkoušku je možné 

se připravovat individuálně, nebo využít kvalitní vzdělávací kurzy, které jsou nabízeny 

Komorou daňových poradců. Náklady na jednotlivé kurzy jsou uvedeny v následující ta-

bulce, kdy kurzy mohou probíhat buď v Praze, nebo v Brně.  

Tabulka 22 Náklady na kurzy (vlastní zpracování) 

Název kurzu Místo školení Cena s DPH 

Varianta 1: 

Kurzy Praha KOMPLET Praha 30 250 Kč 

Příklady daně z příjmů II. Praha 3 933 Kč 

Příklady DPH II  Praha 2 057 Kč 

Celkem 36 240 Kč 

Varianta 2: 

Kurzy Brno KOMPLET Brno 17 424 Kč 

Malé daně Praha 5 869 Kč 

Účetnictví Praha 9 620 Kč 

Celkem 32 913 Kč 

 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH a jsou aktuální pro rok 2017. Tyto ceny jsou získány 

z webových stránek Komory daňových poradců ČR. 

V rámci zvýšení kvalifikace bude využita varianta číslo jedna. Varianta číslo jedna byla 

vybrána z důvodu, že všechny kurzy jsou směřovány v jednom místě a mohou tak proběh-

nout během jednoho či dvou týdnů. V případě volby číslo dvě by bylo složitější sledování 

toho, jaké kurzy byly splněny, a byla by zde problém v případě termínů jednotlivých kur-

zů. I když varianta číslo jedna je dražší, tak z hlediska praktičnosti působí jako nejlepší.  
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Pro úspěšné absolvování jednotlivých kurzů je potřeba pořídit potřebnou literaturu, která 

není součástí cen kurzů. V níže uvedené tabulce jsou uvedeny celkové náklady na pořízení 

odborné literatury u jednotlivých variant. 

Tabulka 23 Náklady na odbornou literaturu (vlastní 

zpracování) 

Literatura Cena včetně DPH 

Varianta 1 15 663 Kč 

Varianta 2 13 929 Kč 

 

Při výběru varianty číslo jedna je nutné počítat s náklady na odbornou literaturu ve výši 

15 663 Kč. 

Úspěšnost zkoušek na daňového poradce je velmi nízká, proto se společnost rozhodla, 

že náklady na zkoušku budou započítány až po absolvování zkoušek na certifikaci účetní. 
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5 NÁVRH ZALOŽENÍ PODNIKU V OBLASTI ÚČETNÍHO  

A DAŇOVÉHO PORADENSTVÍ 

V této části diplomové práce se budu věnovat návrhům podnikatelských plánů, kdy první 

podnikatelský plán bude financován prostřednictvím kontokorentu a druhý podnikatelský 

plán bude využívat jiné formy financování, a to podnikatelský inkubátor. 

5.1 Návrh projektu založení podniku I. 

Tento návrh projektu založení podniku bude financován podnikatelského kontokorentu, 

který bude poskytován Fio bankou. 

5.1.1 Základní údaje o společnosti 

Společnost Accountax s.r.o. bude sídlit ve Zlínském kraji, kdy sídlo společnosti bude ve-

deno na adrese trvalého bydliště jednatelky, konkrétně v Holešově, a kancelář bude umís-

těna ve Zlíně. Název společnosti byl zvolen tak, aby sám o sobě vystihoval zamýšlenou 

činnost podniku, ale také proto, aby byl v abecedním řazení uváděn na prvních místech. 

Předmětem podnikání je podle živnostenského zákona: činnost účetních poradců, vedení 

účetnictví, vedení daňové evidence. 

Základní informace o společnosti: 

Název společnosti: Accountax s.r.o. 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Sídlo společnosti: Plačkov 1589, PSČ 769 01 Holešov 

Kancelář/pobočka: J. A. Bati 5520, 22. budova, 760 01 Zlín 

Datum vzniku: 1. 4. 2019 

Společník: Radka Ponížilová 

Základní kapitál: 150 000 Kč 

Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 

Kontaktní údaje: Telefon: +420 724 990 381 

 E-mail: accountax@gmail.com 

Plánované zahájení činnosti 2. 5. 2019 
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Nabízené služby: 

Účetnictví: 

 Zpracování účetnictví pro právnické i fyzické osoby, 

 Kontrola již navedených účetních dokladů, 

 Zpracování daňových přiznání k dani z příjmů, 

 Zpracování účetních výkazů, 

 Vyhotovení účetní závěrky, 

 Daně z přidané hodnoty, silniční daně, aj. 

 Neziskové organizace, 

 Poskytování výstupů z účetnictví. 

Daňová evidence: 

 Zpracování daňové evidence fyzických osob, 

 Zpracování výkazů daňové evidence, 

 Zpracování daní (např. daň z přidané hodnoty, silniční daň, aj.) 

Mzdová agenda: 

 Zpracování měsíčních mezd včetně potřebných přehledů,  

 Roční zúčtování, 

 Vedení personální agendy, 

 Zastupování při kontrolách na správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. 

Ostatní služby: 

 Školení klientů a externí školení, 

 Poradenství klientům (i přes telefon), 

 Možnost domluvy individuální doby návštěvy mimo pracovní hodiny. 

Účetní poradenství: 

 Vypracování účetních směrnic, 

 Sestavení účetní osnovy, 

 Průběžná kontrola účetnictví. 

Otevírací doba kanceláře bude ve všední dny od pondělí do pátku od 8 hodin do 16.30 ho-

din. Po předchozí domluvě je možné se sejít i mimo vyhrazenou pracovní dobu. 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 84 

 

5.1.2 Organizační plán 

Společnost vlastní pouze jeden společník ve funkci jednatele, který bude mít v kompetenci 

řízení chodu celé společnosti a péči o jednotlivé zákazníky. Statutárním orgánem, tedy 

jednatelem, bude Radka Ponížilová, která bude jednat a podepisovat za společnost. Mezi 

tyto činnosti jednatele patří komunikace se zákazníky, marketing a obstarávání chodu kan-

celáře. Jednatel bude plně zodpovědný za kompletní oblast účtování a přípravu daňových 

přiznání. 

Během roku podle potřeby, především v měsících únor a březen, bude ve společnosti za-

městnán brigádník. Brigádník bude pracovat na základě uzavřené Dohody o provedení 

práce a jeho hlavní pracovní náplň budou představovat jednoduché úkony a pomocné ad-

ministrativní práce. 

 

Obrázek 5 Organizační struktura podniku (vlastní zpracování) 

Společnost počítá s tím, že během následujícího roku činnosti bude potřeba přijmout nové-

ho pracovníka, který bude zaměstnán na pozici asistenta/asistentky, a následně podle počtu 

klientů bude zvažováno přijetí dalšího pracovníka na pracovní pozici účetní. 

Časový fond 

Pracovní doba zaměstnanců společnosti bude stanovena jako osmihodinová s půlhodino-

vou přestávkou na oběd. V časovém fondu je zahrnuta celá pracovní doba, i když bude 

docházet k přesunu ke klientům i docházení na úřady. Zpracování účetnictví i daňové evi-

dence bude probíhat průběžně. Společnost bude mít s klienty dohodnuto dodávání dokladů 

Jednatelka
Radka Ponížilová

Asistent/ka
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každý měsíc a v případě zpracování daňového přiznání k DPH budou doklady dodávány 

vždy do desátého dne následujícího měsíce. 

Ve výpočtu disponibilního času jsou zahrnuty pouze činnosti, které mají přímou souvislost 

se zpracováním účetního a daňového poradenství. Do časového fondu nejsou zahrnuty čin-

nosti jako jednání s klienty, vyřizování e-mailů, samovzdělávání, vyřizování záležitostí 

na úřadech a další. Výpočet disponibilního času je uveden v následující tabulce. 

Tabulka 24 Disponibilní čas (vlastní zpracování) 

Měsíc Disponibilní čas Potřebný čas 

Leden 176 156 

Únor 160 128 

Březen 168 233 

Duben 160 134 

Květen 168 128 

Červen 160 128 

Červenec 176 134 

Srpen 176 128 

Září 168 128 

Říjen 176 134 

Listopad 168 128 

Prosinec 152 128 

Celkem 2 008 1 666 

 

Jak vyplývá z Grafu 1, nejvytíženějším měsícem je březen, ve kterém jsou podávána daňo-

vá přiznání k dani z příjmů právnických a fyzických osob. Dalším pracovně náročným mě-

sícem bývá leden, kdy je podáváno daňové přiznání k dani silniční a k dani z nemovitosti. 
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Graf 1 Časový fond (vlastní zpracování) 

V následující tabulce je blíže rozpracován roční časový fond, a to podle jednotlivých slu-

žeb, které společnost nabízí svým klientům. 

Tabulka 25 Roční časový fond (vlastní zpracování) 

Měsíc Poradenství 
Zpracování 

dokladů 
Mzdy 

Přiznání 
Potřebný 

čas daň 

z příjmů 
DPH 

ostatní 

daně 

Leden 10 h 96 h 14 h - 8 h 28 h 156 h 

Únor 10 h 96 h 14 h - 8 h - 128 h 

Březen 10 h 96 h 14 h 84 h 8 h - 212 h 

Duben 10 h 96 h 14 h - 14 h - 134 h 

Květen 10 h 96 h 14 h - 8 h - 128 h 

Červen 10 h 96 h 14 h - 8 h - 128 h 

Červenec 10 h 96 h 14 h - 14 h - 134 h 

Srpen 10 h 96 h 14 h - 8 h - 128 h 

Září 10 h 96 h 14 h - 8 h - 128 h 

Říjen 10 h 96 h 14 h - 14 h - 134 h 

Listopad 10 h 96 h 14 h - 8 h - 128 h 

Prosinec 10 h 96 h 14 h - 8 h - 128 h 

Celkem 1 666 h 
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5.1.3 Výběr účetního programu 

Při výběru vhodného účetního programu, jak již bylo zmíněno výše, byly porovnávány 

účetní programy Money S3, Pohoda a Ekonom. Všechny tyto programy je možné považo-

vat za dokonalé substituty, a proto záleží pouze na preferencích samotného uživatele. 

U všech zmíněných programů jsou v základní či rozšířené verzi uvedeny moduly jako 

podvojné účetnictví, evidence tržeb, daňová evidence, fakturace, mzdy a personalistika, 

adresář, evidence majetku, sklady nebo účetní analýzy. V rámci těchto programů jsou pro-

váděny pravidelné aktualizace včetně servisní podpory. 

POHODA 

Na základě výše provedené analýzy byl pro společnost zvolen účetní program Pohoda spo-

lečnosti STORMWARE s.r.o., který je nejpoužívanějším programem v ČR. Podnikatelka 

vybrala tento účetní program i na základě svých předchozích pracovních zkušeností. 

V rámci programu Pohoda je nabízeno mnoho variant, nejvhodnější variantou představuje 

z pohledu podnikatelky právě POHODA Komplet. Licenci této varianty programu 

je možné pořídit pro libovolné množství počítačů, a od toho je také odvozena jeho cena. 

Ceny tohoto programu jsou uvedeny v následující tabulce, ceny jsou uvedeny včetně DPH. 

Tabulka 26 POHODA Komplet – ceník (vlastní zpracování) 

POHODA Komplet Licence Servis 

1 PC (licence pro 1 počítač) 18 126 Kč 4 175 Kč 

NET3 (síťová verze pro 2 až 3 počítače) 27 189 Kč 6 256 Kč 

NET5 (síťová verze pro 4 až 5 počítačů) 36 252 Kč 8 337 Kč 

 

Uživatelům je nabízeno několik variant účetního programu, které se liší jednotlivými funk-

cemi a cenou. Pro každou variantu je sestaven samostatný ceník, ve kterém jsou uvedeny 

ceny licencí a jejich využití. Tyto varianty jsou nastaveny tak, aby je mohli používat pod-

nikatelé, malé firmy i velké firmy. 

Jednotlivé moduly účetního programu jsou detailně propracovány, v případě práce 

v modulu fakturace je možné vytvořit vydané, přijaté i zálohové faktury, nabídky, objed-

návky, dodací listy, příkazy k úhradě, a další. Doklady je možné exportovat do formátu 

pdf, vytisknout nebo poslat e-mailem jako přílohu. 

V programu je možné zpracovávat kompletní mzdovou agendu pro neomezený počet za-

městnanců, u kterých je možné snadno přidávat jednotlivé slevy na dani, způsoby zdanění 
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či odvody pojistného. V rámci mezd je k dispozici celá řada interaktivních tiskopisů 

pro jednotlivé úřady státní správy. Program je vytvořen velmi přehledně a díky vzájemné 

provázanosti jednotlivých funkcí lze práci s programem hodnotit jako uživatelsky velmi 

přívětivou. 

5.1.4 Návrh ceníku poskytovaných služeb 

Nabízené služby a jejich ceny jsou stanoveny s ohledem na ceníky konkurenčních společ-

ností, které působí na trhu ve Zlínském kraji. Cílem společnosti nabídnout klientům nejen 

nové služby, ale stanovit i výhodné ceny. 

Tabulka 27 Návrh ceníku poskytovaných služeb (vlastní zpracování) 

Služba Cena 

Daňová evidence  

Zaúčtování účetního případu 20 Kč 

Měsíční paušál za zpracování daňové evidence 600 Kč 

Čtvrtletní paušál za zpracování daňové evidence 1 800 Kč 

Účetnictví  

Zaúčtování účetního případu 25 Kč 

Měsíční paušál za zpracování účetnictví 1 000 Kč 

Čtvrtletní paušál za zpracování účetnictví 3 000 Kč 

Neziskové organizace  

Zaúčtování účetního případu – daňová evidence 18 Kč 

Zaúčtování účetního případu – účetnictví 22 Kč 

Měsíční paušál za zpracování daňové evidence/účetnictví 500 Kč 

Přiznání k dani z přidané hodnoty 500 Kč 

Přiznání k dani z příjmů právnických osob v ceně 

Ostatní daňové přiznání 400 Kč 

Mzdová agenda  

Zaměstnanec / měsíc 150 Kč 

Dohoda o provedení práce, dohoda o provedení činnosti 100 Kč 

Přihlášky a odhlášky zaměstnance 70 Kč 

Roční daňová vyúčtování 600 Kč 

Kontrola na OSSZ, ZP, FÚ 1 500 Kč 

Sestavení daňových přiznání  

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob – nepodnikatelé 600 Kč 

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob – včetně příloh 1 500 Kč 

Přiznání k dani z příjmů právnických osob 3 000 Kč 

Přiznání k dani z přidané hodnoty – měsíční 300 Kč 
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Přiznání k dani z přidané hodnoty – čtvrtletní 600 Kč 

Přiznání k dani silniční 300 Kč 

Ostatní daně 540 Kč 

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti 200 Kč 

Vyúčtování daně vybírané srážkou 200 Kč 

Ostatní služby  

Vyúčtování záloh pro zdravotní pojišťovny, OSSZ 250 Kč 

Kontrolní hlášení 600 Kč 

Souhrnné hlášení 600 Kč 

Poradenství (cena za hodinu) 450 Kč 

Školení 900 Kč 

 

Ostatní služby či individuální požadavky klientů budou vždy individuálně oceněny na zá-

kladě domluvy. Tento ceník je platný od 2. 5. 2019 a ceny jsou uvedeny včetně DPH. Spo-

lečnost se stane plátcem DPH v okamžiku, kdy ji vznikne povinnost registrace podle zá-

konných podmínek. 

5.1.5 Časový harmonogram 

Časové rozpětí pro vyřízení všech náležitostí, které předcházejí zahájení podnikání je od-

hadováno na měsíc a půl. 

Tabulka 28 Časový harmonogram (vlastní zpracování) 

 Činnost Datum 

1 Uzavření zakladatelské listiny 11. – 12. března 

2 Složení základního kapitálu a žádost o zápis do OR 12. března 

3 Zápis do OR 1. dubna 

4 Uzavření smlouvy o pronájem kanceláře 5. dubna 

5 Pořízení účetního programu 6. dubna 

6 Uzavření smlouvy s mobilním operátorem 6. dubna 

7 Zakoupení počítačů, mobilních telefonů, tiskárny atd. 6. – 15. dubna 

8 Zakoupení vybavení kanceláře 6. – 20. dubna 

9 Marketingové aktivity 6. – 28. dubna 

10 
Vytvoření webových stránek, zakoupení domény  

a zřízení účtu sociální sítě 
7. – 15. dubna 

11 Příprava kanceláře pro zahájení činnosti 15. – 30. dubna 

12 Zahájení činnosti 2. května 
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Uzavření zakladatelské listiny – před zahájením podnikání je nutné vyřídit několik admi-

nistrativních záležitostí. V prvé řadě je nezbytné požádat příslušný živnostenský úřad 

o vydání živnostenského oprávnění pro činnost podnikání, k žádosti je potřeba doložit od-

bornou praxi. Dalším důležitým krokem představuje sepsání notářského zápisu ověření 

zakladatelské listiny, která bude obsahovat všechny zákonem stanovené náležitosti. 

Složení základního kapitálu a podání žádosti o zápis do Obchodního rejstříku – jedna-

telka složí základní kapitál ve stanovené výši na účet, který byl předem založen u vybrané 

bankovní instituce. Následně bude notářem podána žádost o zápis do OR. Společnost pak 

vzniká dnem zápisu do OR. 

Den zápisu do Obchodního rejstříku – ode dne zápisu do OR je možné jednat jménem 

právnické osoby a je možné podnikat další kroky směřující k zahájení podnikání. 

Uzavření smlouvy o pronájmu kanceláře – před uzavřením smlouvy o pronájmu kance-

lářských prostor je potřeba zvážit výběr vhodné lokality pro novou společnost tak, aby byla 

snadno dostupná pro klienty. Při výběru je důležité počítat také s možností parkování 

pro klienty. 

Pořízení účetního programu – v diplomové práci je uveden výčet náležitostí, které 

je potřeba zvážit při výběru vhodného účetního programu. Účetní program musí plně vy-

hovovat požadavkům společnosti a v první fázi bude nainstalován na jeden počítač. 

V dalším roce, kdy je plánováno přijetí dalšího zaměstnance, bude pořízena licence na dal-

ší počítač a následně bude ošetřena jejich vzájemná provázanost. 

Uzavření smlouvy s mobilním operátorem – před uzavřením smlouvy je potřeba zvolit 

vhodného mobilního operátora. Mobilní operátor bude zvolen podle nabídky mobilních 

tarifů a také ceny internetového připojení, které bude následně nainstalováno do prostor. 

Zakoupení počítačů, mobilních telefonů, tiskárny a ostatního vybavení – v rámci pod-

nikání se jedná o celou řadu doprovodných administrativních úkonů, proto je potřeba vy-

brat kvalitní počítače, mobilní telefony i tiskárnu. Tiskárna by měla umožnit nejen tisk 

dokumentů, ale také pořizování jejich kopií a skenování do počítače. 

Zakoupení vybavení kanceláře – pronajaté kancelářské prostory nebudou vybaveny, pro-

to je potřeba pořídit kancelářský nábytek, židle a další doplňky, které vytvoří z prostor pří-

jemnou a funkční kancelář. 
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Marketingové aktivity – společnost potřebuje získat nové klienty, proto je potřeba zahájit 

takové marketingové aktivity, které budou zaměřeny na cílovou skupinu klientů. Marke-

tingovou kampaň je důležité zahájit v dostatečném předstihu před samotným otevřením 

kanceláře s cílem navázat kontakt s klienty a oslovit je s nabídkou služeb. 

Vytvoření webových stránek, koupě domény a zřízení sociální sítě – tvorba webových 

stránek je součástí marketingové strategie. Web bude sloužit klientům, aby se mohli blíže 

seznámit s naší společností a s nabízenými službami. Na webových stránkách bude umís-

těn kontaktní formulář, který bude společnosti sloužit pro získání informací o potřebách 

klienta a bude sloužit jako podklad pro vytvoření individuální cenové nabídky. 

Příprava kanceláře pro zahájení činnosti – v posledním kroku před zahájením samotné 

činnosti kanceláře bude provedena instalace veškerého zakoupeného vybavení. 

V prostorách kanceláře je důležité vytvořit příjemné pracovní prostředí, a to nejen pro za-

městnance, ale zejména pro příchozí klienty. 

Zahájení činnosti – kancelář společnosti bude poprvé otevřena ve čtvrtek 2. 5. 2019. 

5.1.6 Marketingový plán 

Mezi potenciální klienty o nabízené služby společnosti budou patřit fyzické i právnické 

osoby, které vyvíjejí činnost v různých oblastech podnikání, a zároveň také fyzické osoby, 

které mají povinnost podávat daňové přiznání. Společnost bude nabízet své služby i nezis-

kovým organizacím. 

Produktová strategie 

Portfolio nabízených služeb společnosti se nebude příliš lišit od portfolia, které je nabízeno 

konkurencí, ale je rozšířeno o některé doplňkové služby. Pro společnost je důležitý indivi-

duální přístup ke všem klientům, každému klientovi budou nabídnuty služby podle jeho 

individuálních požadavků. Odborná konzultace bude probíhat u každého klienta formou 

osobní schůzky, na které budou s klientem diskutovány veškeré jeho otázky s cílem nabíd-

nout mu komplexní řešení. Pro klienty bude společnost poskytovat semináře a školení, 

které se budou týkat legislativních a jiných změn, které mohou souviset s jejich podniká-

ním. Klienti budou o případném datu školení informování v dostatečném předstihu pro-

střednictvím informačního e-mailu. V e-mailu budou obsažena veškerá školení, která bu-

dou pro dané období plánována a u kterých je předpoklad praktické využitelnosti pro klien-

ta.  
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V začátcích podnikání bude společnost intenzivně spolupracovat se zkušeným daňovým 

poradcem s tím, že následně po splnění všech zákonných podmínek pro výkon funkce da-

ňového poradce budou nabízeny služby daňového poradenství přímo jednatelkou společ-

nosti. 

Cenová strategie 

Ceník poskytovaných služeb, který je uveden výše, je nastaven tak, aby byl na daném trhu 

konkurenceschopný. Ceny mohou být stanoveny také paušálně, přičemž tato informace 

bude uvedena ve smlouvě o zpracování účetnictví a účetního poradenství. Pro každého 

klienta bude cena stanovena individuálně s ohledem na množství zpracovávaných dokladů, 

kdy je důležité odlišit časově náročně a méně náročné klienty. 

Distribuční strategie 

Služby budou poskytovány klientům přímo v kanceláři, kde si klienti budou moci vyzved-

nout zpracované dokumenty nebo využít možnost jejich archivace po dobu, která je stano-

vena příslušným zákonem. Klienti budou také moci využít možnosti, že poradce dojede 

přímo k nim do místa jejich podnikání a probere s nimi vše podstatné. Vybrané dokumenty 

bude možné zasílat i prostřednictvím e-mailu nebo jinou elektronickou cestou. 

Do budoucna je plánováno, že klienti budou oslovováni prostřednictvím internetových 

stránek, kde na základě vyplnění případného dotazníku jim bude zaslána cenová nabídka. 

Reklamní strategie 

Na efektivní propagaci společnosti a jejích služeb je nutné klást ve vysoce konkurenčním 

prostředí maximální důraz. S marketingovou propagací je potřeba začít před zahájením 

činností s určitým předstihem tak, aby klienti měli možnost zaznamenat vznik naší společ-

nosti. V rámci propagace každé nové společnosti se osvědčuje zejména plošná inzerce 

v novinovém tisku. Pro propagaci společnosti byly vybrány rubriky Holešovsko, Magazín 

Zlín a firemní Partner. Měsíčník Holešovsko je distribuován do všech domácností ve městě 

Holešov, kde jsou popsány různé akce a společenské události a také jsou zde uvedeny ka-

pitoly, které jsou věnovány plánovaným událostem. Tento měsíčník byl vybrán i z toho 

důvodu, že sídlo společnosti se nachází ve městě Holešov, a proto bude i zde směrována 

propagace. Navíc je zde možnost využit slevu, pokud by byla požadována reklama na delší 

období (při 6 a více opakování činí sleva 15 %).  
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Dále bude reklama umístěna do měsíčníku Magazín Zlín, který je zdarma distribuován 

do všech domácností ve městě Zlín. V tomto magazínu jsou uvedeny informace o aktuál-

ním dění ve městě, přehled všech kulturních a sportovních akcí. A následně bude reklama 

umístěna do magazínu Partner, který je určen pro podnikatele, živnostníky a manažery 

ve Zlínském kraji. Tento magazín je distribuován čtvrtletně a jsou zde uvedeny informace 

o událostech v podnikatelském sektoru, a také je zde část věnována možnosti podpory 

podnikání a čerpání evropských fondů. Ceny v následující tabulce jsou uvedeny ve dvou 

variantách, a to bez DPH a včetně DPH.  

Tabulka 29 Ceny reklamy v tisku (vlastní zpracování) 

Název Období Výtisk Cena/období 
Cena včetně 

DPH 

Holešovsko měsíčně 6 000 ks 2 500 Kč 3 025 Kč 

Magazín Zlín měsíčně 34 500 ks 10 800 Kč 13 068 Kč 

Firemní Partner čtvrtletně 20 500 ks 13 300 Kč 16 093 Kč 

 

V rámci zahájení činnosti budou distribuovány do vybraných obchodů ve Zlíně a přileh-

lých aglomeracích letáčky ve formátu A5. Na každém letáčku budou základní informace 

o nové společnosti, jaké služby bude nabízet a bude zde uveden kontakt na jednatelku. Ná-

klady na tisk budou činit 0,55 Kč bez DPH na kus při 12 000 ks propagačních letáků. Cena 

za distribuci, tisk a grafickou úpravu bude činit 7 260 Kč bez DPH (letáky 6 600 Kč, návrh 

600 Kč, doprava 60 Kč). Cena včetně DPH bude tedy činit 8 785 Kč. Letáky budou 

v budoucnu distribuovány jednou ročně a to vždy na začátku kalendářního roku, kdy 

lze očekávat zvýšenou poptávku po službách účetních poradců z důvodu blížící se povin-

nosti podání daňového přiznání. 

Další možnost propagace nabízí populární sociální síť Facebook, kde je možné si bezplatně 

vytvořit vlastní stránku. Na této stránce budou klienti pravidelně informování o aktualitách 

týkajících se chodu kanceláře a nabízených služeb. Budou zde umísťovány odkazy na za-

jímavé články či legislativní změny. Nespornou výhodou této sociální sítě je fakt, 

že je provozována zcela zdarma. 

Společnost bude mít vytvořeny webové stránky, kde budou uvedeny informace o lokalitě 

kanceláře, otevírací době, seznamu nabízených služeb a také kontaktní formuláře pro po-

tenciální klienty. Pro vytvoření internetových stránek jsem vybrala společnost inPage, kte-

rá v ročním poplatku zahrnuje registraci domény CZ, e-shop, elektronickou poštu a systém 
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pro správu a editaci webových stránek. Z nabízených produktů jsem zvolila balíček Kom-

plet v hodnotě 9 559 Kč včetně DPH, který je hrazen pouze v prvním roce a v dalších le-

tech je hrazena pouze cena objednaného programu Standard, která je stanovena na 169 Kč 

včetně DPH na měsíc. 

Lidé 

Služby klientům budou poskytovány kvalifikovanými pracovníky s individuálním přístu-

pem ke každému klientovi. Zaměstnanci budou moci konzultovat veškeré záležitosti 

s daňovým poradcem, který jim bude k dispozici. V případě konzultace z oblasti účetnictví 

bude domluvena konzultace s jinými odborníky v oboru. Zaměstnancům bude poskytováno 

pravidelné školení v oblasti legislativních změn a účetnictví, kdy jim bude umožněno neu-

stálé vzdělávání a rozvoj dovedností tak, aby klientům byla poskytováno vždy ta nejlepší 

služba.  

Materiálové zabezpečení 

Pro poskytování služby je potřeba pořídit kvalitní počítač, účetní program a server 

na zálohování dat. Počítač bude vybrán na základě odborné porady s profesionálem. Spo-

lečnost bude účtovat v programu Pohoda Komplet, pro zálohování všech účetních dat bude 

pořízen server. Pro zajištění bezproblémového chodu kanceláře bude potřeba pořídit multi-

funkční tiskárnu a další základní kancelářské potřeby. 

Procesy 

Kvalita poskytovaných služeb je ovlivněna úrovní kvalifikace pracovníků a účetním pro-

gramem. Zaměstnancům bude pravidelně poskytováno školení pro zvýšení jejích odbor-

nosti, bude jim umožněn profesionální růst a získání různých certifikátů v oboru podnikání 

společnosti. Certifikáty, které budou získány zaměstnanci, budou zvyšovat důvěryhodnost 

společnosti v očích potenciálních klientů. Získané certifikáty budou umístěny na webových 

stránkách a zároveň vystaveny v kanceláři. Účetní program Pohoda Komplet bude pravi-

delně aktualizován tak, aby obsahoval aktuální legislativní změny a usnadnil práci zaměst-

nancům. 

V následující tabulce jsou uvedeny celkové náklady na marketing. Reklama v měsíčníku 

(Holešovsko, Magazín Zlín) bude v prvním roce zaplacena na osm měsíců, neboli od vzni-

ku společnosti až do konce roku. V dalších letech bude reklama zaplacena pouze na prv-

ních šest měsíců, kdy v tomto období bude očekávána zvýšena poptávka po službách.  
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Pokud by byla reklama zaplacena na celý kalendářní rok, společnost by musela vynaložit 

příliš vysoké náklady na marketing v prvních měsících podnikání. Pokud bude společnost 

vykazovat dalších letech podnikání zisk, může podnikatelka uvažovat o zaplacení reklamy 

na dalších šest měsíců. U měsíčníků Holešovska je v tomto případě cena snížena o 15 %, 

kdy tato sleva je poskytována při šesti a více opakování.  

Tabulka 30 Celkové náklady na marketing (vlastní zpracování) 

Marketing 2019 2020 2021 

Letáky ročně 8 785 Kč 8 785 Kč 8 785 Kč 8 785 Kč 

Holešovsko měsíčně 3 025 Kč 20 570 Kč 15 428 Kč 15 428 Kč 

Magazín Zlín měsíčně 13 068 Kč 104 544 Kč 78 408 Kč 78 408 Kč 

Firemní Partner čtvrtletně 16 093 Kč 48 279 Kč 64 372 Kč 64 372 Kč 

Webové stránky ročně 2 028 Kč 9 559 Kč 2 028 Kč 2 028 Kč 

Celkem   191 737 Kč 169 021 Kč 169 021 Kč 

 

5.1.7 Finanční plán 

Finanční plán je považován za jednu z nejvýznamnějších částí podnikatelského plánu. 

Na základě finančního plánu by měl být zjištěn předpokládaný vývoj tržeb a nákladů 

v následujících letech. Ve finančním plánu je zpracována zahajovací rozvaha a následně 

za každý další rok rozvaha, výkaz zisků a ztrát a výkaz peněžních toků neboli cash flow. 

Před zahájením podnikání je potřeba zjistit, kolik finančních prostředků bude společnost 

potřebovat k samotnému zahájení činnosti a kolik prostředků bude následně potřebovat 

v průběhu své další činnosti tak, aby se společnost nedostala do případné platební ne-

schopnosti.  

Náklady před zahájením činnosti 

Před zahájením činnosti je potřeba vynaložit určité finanční prostředky na úkony spojené 

se založením společnosti, vybavením kanceláře, marketingovou činností a dalšími provoz-

ními náklady. Do společnosti bude podnikatelkou vložen základní kapitál ve výší 

150 000 Kč, tato částka pokryje část základních výdajů a zbylá část těchto výdajů bude 

hrazena z bankovního úvěru. 

Na založení společnosti budou vynaloženy náklady na notářsky sepsanou a ověřenou za-

kladatelskou listinu, poplatky za vydání živnostenského oprávnění, výpisu z rejstříku trestů 

či výpisu z katastru nemovitosti. 
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Tabulka 31 Náklady na založení společností (vlastní zpracování) 

Odměna notáře cena bez DPH cena s DPH 

Sepsání zakladatelské listiny 4 000 Kč 4 840 Kč 

Vydání stejnopisu (100 Kč / s.) 400 Kč 484 Kč 

Provedení přímého zápisu s.r.o. do OR 1 300 Kč 1 573 Kč 

Související dokumenty 200 Kč 242 Kč 

Výpis z katastru nemovitosti 100 Kč 121 Kč 

Výpis z rejstříku trestů 100 Kč 121 Kč 

Ověření podpisů (30 Kč / ks) 120 Kč 145 Kč 

Ostatní náklady cena nepodléhá DPH 

Poplatek za vydání živnostenského oprávnění 1 000 Kč 1 000 Kč 

Soudní poplatek při přímém zápisu notářem 2 700 Kč 2 700 Kč 

Celkem 9 920 Kč 11 226 Kč 

 

V rámci zahájení činnosti je potřeba zajistit vybavení kanceláře a další služby, které souvi-

sí s činností nového podniku. 

Tabulka 32 Náklady na provoz kanceláře (vlastní zpracování) 

Položka Cena s DPH 

Stůl 2 895 Kč 

Židle 2 895 Kč 

Skříně 10 980 Kč 

Počítač – DELL + příslušenství 25 388 Kč 

Notebook LENOVO 11 599 Kč 

Tiskárna Canon + toner 11 690 Kč 

Mobilní telefon 8 999 Kč 

Účetní program – POHODA Komplet 18 126 Kč 

Trvalá licence MS Office 6 490 Kč 

Server 10 000 Kč 

Internet 499 Kč 

Mobilní operátor 846 Kč 

Pronájem kanceláře – kauce 7 914 Kč 

Pronájem kanceláře – květen 7 914 Kč 

Parkování – květen 500 Kč 

Ostatní náklady 9 000 Kč 

Celkem 135 735 Kč 
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Náklady na marketing jsou uvedeny v  marketingovém plánu, před zahájením činnosti bu-

dou vynaloženy prostředky na letáky, reklamu v měsíčníku Holešovsko, Magazínu Zlín 

a ve čtvrtletním časopise Partner, a také náklady spojené se zřízením webových stránek. 

Tabulka 33 Náklady na marketing (vlastní zpracování) 

Položka Cena s DPH 

Letáky 8 785 Kč 

Měsíčník Holešovsko 3 025 Kč 

Měsíčník Magazín Zlín 13 068 Kč 

Firemní Partner 16 093 Kč 

Webové stránky 9 559 Kč 

Celkem 50 530 Kč 

 

Tabulka 34 Celkové náklady před zahájením činnosti 

(vlastní zpracování) 

Položka Cena s DPH 

Náklady na založení společnosti 11 226 Kč 

Náklady na vybavení kanceláře 135 735 Kč 

Náklady na marketing 50 530 Kč 

Celkem 197 491 Kč 

 

Celkové náklady před zahájením samotné podnikatelské činnosti budou činit 197 491 Kč. 

Využití cizího kapitálu 

Základní kapitál společnosti je 150 000 Kč, ale celkové náklady na zahájení činnosti byly 

stanoveny na 197 491 Kč. Společnost využije možnosti bankovního kontokorentu ve výši 

80 000 Kč. Úrok se vypočítává z vypůjčené částky. 

V den zahájení podnikání vzniká společnosti závazek vůči leasingové společnosti, která 

poskytla společnosti operativní leasing ke 2. 5. 2019. Při volbě výše kontokorentu je brána 

v úvahu i výše akontace operativního leasingu. 

Výpočet úrokové sazby podle vzorce (1): 

ú𝑟𝑜𝑘 =
80 000 𝑥 9,9

100
= 7 920𝐾č 
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Tabulka 35 Podnikatelský kontokorent (vlastní zpracování) 

Výše kontokorentu 80 000 Kč 

Úroková sazba 9,9 % 

Úrok 7 920 Kč 

Celkový výše kontokorentu ke splacení 87 920 Kč 

 

Společnost se rozhodla, že kontokorent splatí do konce roku 2019. Celková částka konto-

korentu bude splacena během osmi měsíců. Měsíční splátka vychází ve výši 10 990 Kč. 

Výše jednotlivých splátek je uvedena v následující tabulce. 

Tabulka 36 Výše splátek kontokorentu 

(vlastní zpracování) 

Měsíc Výše splátky 

Květen  10 990 Kč 

Červen 10 990 Kč 

Červenec 10 990 Kč 

Srpen 10 990 Kč 

Září 10 990 Kč 

Říjen 10 990 Kč 

Listopad 10 990 Kč 

Prosinec 10 990 Kč 

 

Zahajovací rozvaha 

Zahajovací rozvaha je sestavena ke dni zahájení činnosti, a to ke dni 2. 5. 2019. 

Tabulka 37 Zahajovací rozvaha (vlastní zpracování) 

Zahajovací rozvaha ke 2. 5. 2019 v Kč 

Aktiva Pasiva 

Aktiva celkem 230 000 Pasiva celkem 230 000 

Pohledávky za upsaný základní kapitál 0   

Dlouhodobý majetek 57 676 Vlastní kapitál 150 000 

Dlouhodobý hmotný majetek 57 676 Základní kapitál 150 000 

Oběžná aktiva 172 324 Cizí kapitál 80 000 

Peníze v hotovosti 20 000 Bankovní úvěr 80 000 

Bankovní účet 152 324   

Časové rozlišení 0 Časové rozlišení 0 
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Dlouhodobý hmotný majetek tvoří tzv. technické vybavení kanceláře, které je odepisováno 

rovnoměrně po dobu tří let. Karta majetku je přiložena k diplomové práci v Příloze XXVI, 

která je zpracována na webových stránkách M. C. software s.r.o. (© 2015). 

Mzdové náklady 

Společnost bude mít na začátku podnikání v roce 2019 pouze jednoho zaměstnance, který 

bude pracovat na hlavní pracovní poměr a následně bude zaměstnávat brigádníka na vý-

pomoc v měsících únor a březen. Vzor pracovní smlouvy je přiložen k diplomové práci 

v Příloze XXVII. U brigádníka bude požadována alespoň částečná znalost účetnictví, proto 

bude dána přednost studentům ekonomických oborů. Zaměstnanci bude vyplácena měsíční 

hrubá mzda ve výši 23 000 Kč. S brigádníkem bude sepsána Dohoda o provedení práce, 

kdy hodinová odměna za vykonanou práci bude stanovena ve výši 85 Kč/hod. Vzor doho-

dy o provedení práce je uveden v Příloze XXIII. V podnikatelském plánu je kalkulováno 

s tou variantou, kdy celková odměna brigádníka za měsíc nepřesáhne 10 000 Kč. 

V Příloze XXIX je uveden rozpočet mzdy včetně povinných odvodů. 

Od června roku 2020 bude přijat druhý zaměstnanec na hlavní pracovní poměr na pozici 

asistenta a pomocného účetní, u kterého bude požadováno ekonomické vzdělání. Druhému 

zaměstnanci bude vyplácena hrubá mzda ve výši 18 000 Kč. V roce 2021 bude společnost 

zaměstnávat dva stálé zaměstnance a na případnou výpomoc bude přijímán brigádník. 

V Tabulce 38 jsou uvedeny celkové hrubé mzdy zaměstnanců za období 2019 až 2021.  

Tabulka 38 Hrubé mzdy zaměstnanců za dané období (vlastní zpracování) 

Období 2019 2020 2021 

Leden – březen 0 Kč 69 000 Kč 123 000 Kč 

Duben – červen 46 000 Kč 87 000 Kč 123 000 Kč 

Červenec – září 69 000 Kč 123 000 Kč 123 000 Kč 

Říjen – prosinec 69 000 Kč 123 000 Kč 123 000 Kč 

 

V následující tabulce je vyčísleno zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, které 

v daném oboru činnosti tvoří 4,2 ‰ z vyplacené hrubé mzdy. 
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Tabulka 39 Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (vlastní 

zpracování) 

Pojistné za: 2019 2020 2021 

I. čtvrtletí 0 Kč 290 Kč 517 Kč 

II. čtvrtletí 0 Kč 290 Kč 517 Kč 

III. čtvrtletí 194 Kč 366 Kč 517 Kč 

IV. čtvrtletí 290 Kč 517 Kč 517 Kč 

 

Na základě výše uvedených informací a kalkulovaných mzdových nákladů, které jsou uve-

deny v příloze této diplomové práce, byly stanoveny mzdové náklady za každý rok podni-

kání na období 2019 až 2021. Do mzdových nákladů je zahrnuta mzda prvního i druhého 

zaměstnance, povinné odvody sociálního a zdravotního pojištění, daň ze závislé činnosti 

a zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele. Mezi uvedené mzdové náklady jsou 

zahrnuty i náklady na brigádníka vyplývající z uzavřené Dohody o provedení práce, který 

bude ve společnosti pracovat v měsících únor a březen. 

Tabulka 40 Mzdové náklady (vlastní zpracování) 

 Měsíc 2019 2020 2021 

Čistá mzda 1. Zaměstnance 17 905 Kč 143 240 Kč 214 860 Kč 214 860 Kč 

Čistá mzda 2. Zaměstnance 14 460 Kč 0 Kč 101 220 Kč 173 520 Kč 

Odvody SP a ZP 18 450 Kč 82 800 Kč 180 900 Kč 221 400 Kč 

Daň ze závislé činnosti 4 125 Kč 20 520 Kč 41 700 Kč 49 500 Kč 

Zákonné pojištění odpovědnosti 

zaměstnavatele 
0 Kč 484 Kč 1 463 Kč 2 068 Kč 

Náklady na zaměstnance celkem 54 940 Kč 247 044 Kč 540 143 Kč  661 348 Kč 

Mzda brigádníka 9 860 Kč 0 Kč 19 720 Kč 19 720 Kč 

Náklady na brigádníka celkem 9 860 Kč 0 Kč 19 720 Kč 19 720 Kč 

Mzdové náklady celkem  247 044 Kč 559 863 Kč 681 068 Kč 

 

Měsíční a roční provozní náklady 

V rámci daňového poradenství bude společnost využívat služby daňového poradce, se kte-

rým bude uzavřena smlouva a bude společnosti k dispozici. Služby daňového poradce bu-

dou nejvíce využívány v období, kdy budou podávána daňová přiznání, proto není možné 

náklady vyčíslit na jednotlivé měsíce. Náklady na jeden rok jsou odhadovány ve výši 

25 000 Kč. Dalším pravidelným ročním nákladem bude aktualizace účetního programu 

Pohoda Komplet, která slouží k tomu, aby bylo možné zákazníkům poskytovat kvalitní 
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služby v souladu s aktuálními legislativními předpisy. V roce 2020 bude do společnosti 

přijat nový zaměstnanec, bude nutné zakoupit další licenci účetního programu. Do společ-

nosti bude pořízena licence Pohoda Komplet NET3, která je určena pro dva až tři počítače 

a její pořizovací cena bude činit 27 189 Kč včetně DPH. V následujících letech bude pak 

hrazen servisní poplatek ve výši 6 256 Kč včetně DPH. Společnost bude každý rok prová-

dět nákup placených přístupů k zákonům a zákoníkům, aby byl zaměstnancům zajištěn 

přístup k aktuálním informacím. Mezi roční náklady je potřeba zahrnout i případná školení 

zaměstnanců k plánovaným změnám v legislativě či případně rozšíření znalostí v oblasti 

účetnictví. Očekávané náklady na školení jsou odhadovány na 15 000 Kč. Náklady na od-

bornou literaturu pro první rok jsou zahrnuty v zahajovací rozvaze. S platbou aktualizace 

účetního programu Pohoda Komplet je kalkulováno až v druhém roce činnosti podniku. 

Ve společnosti bude pracovat brigádník a následně bude přijat i zaměstnanec, s čímž budou 

na počátku roku 2020 spojeny další náklady na pořízení dalšího kancelářského vybavení. 

Náklady na pořízení stolu byly odhadnuty na 2 895 Kč, židle 2 895 Kč a počítače 

25 388 Kč. K propagaci společnosti budou využívány letáky a reklama v místním tisku. 

Do nákladů budou zahrnuty náklady až od druhého roku činnosti, protože náklady pro prv-

ní rok byly zahrnuty v nákladech spojených se zahájením činnosti. V případě reklamy 

v tisku jsou odečteny náklady na první měsíc či čtvrtletí, které jsou rovněž zahrnuty 

v nákladech při zahájení činnosti. Do ročních nákladů je ještě třeba započítat odpisy dlou-

hodobého hmotného majetku. V roce 2021 je nutné počítat s náklady na certifikaci účet-

ních pro první stupeň, které byly vyčísleny na 99 190 Kč. 

Operativní leasing končí v roce 2021 a společnost se rozhodla, že osobní automobil od-

koupí za zůstatkovou cenu ve výši 380 790 Kč. S pořízením osobního automobilu souvisí 

odpisy, které budou v roce 2021 činit 41 488 Kč. Karta majetku osobního automobilu 

je uvedena v Příloze XXX, která je zpracována na webových stránkách M. C. software 

s.r.o. (© 2015). Společnosti vzniká v souvislosti s pořízením osobního automobilu záko-

nem stanovená povinnost, a to sjednání povinného ručení a havarijního pojištění. Pojištění 

bylo kalkulováno ve výši 36 118 Kč od pojišťovny Direct. Uvedená nabídka pojištění byla 

vybrána na základě porovnání různých společností na stránkách Top-pojištění.cz (© 2005 

– 2018) 
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Tabulka 41 Roční provozní náklady (vlastní zpracování) 

 2019 2020 2021 

Náklady na služby daňového poradce 15 000 Kč 25 000 Kč 25 000 Kč 

Licence Pohoda Komplet 0 Kč 27 189 Kč 27 189 Kč 

Aktualizace Pohoda Komplet 0 Kč 6 256 Kč 6 256 Kč 

Odborná literatura (zákony, zákoníky) 0 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 

Školení zaměstnanců 10 000 Kč 15 000 Kč 15 000 Kč 

Vybavení kanceláře 0 Kč 31 178 Kč 0 Kč 

Letáky 0 Kč 8 785 Kč 8 785 Kč 

Reklama v tisku 141 207 Kč 158 208 Kč 158 208 Kč 

Odpisy 11 536 Kč 23 071 Kč 64 957 Kč 

Pořízení osobního automobilu 0 Kč 0 Kč 380 790 Kč 

Povinné ručení a havarijní pojištění 0 Kč 0 Kč 36 118 Kč 

Náklady na certifikaci 1. stupně 0 Kč 0 Kč 99 190 Kč 

Roční provozní náklady 177 743 Kč 299 687 Kč 826 493 Kč 

 

V roce 2020 je nutné vyřadit z nákladů pořízení osobního automobilu, protože nákup 

hmotného majetku nespadá do nákladů, ale spíše jen do výdajů. Proto roční náklady spo-

lečnosti budou stanoveny ve výši 445 703 Kč. 

Mezi měsíční náklady byly zahrnuty náklady na pronájem kanceláře, přičemž součástí 

těchto nákladů jsou i náklady na energii a vodu. S pronájmem kanceláře je spojen i náklad 

na pronájem parkovacího místa ve výši 500 Kč měsíčně. Náklady na provoz internetových 

stránek byly stanoveny ve výši 169 Kč měsíčně, přičemž v těchto nákladech je zahrnut 

pronájem domény a udržování bezproblémového chodu webu. V rámci měsíčních nákladů 

společnost bude hradit měsíční poplatek za internetové připojení ve výši 499 Kč a také 

bude využívat tarif od společnosti T-Mobile na neomezené volání ve výši 846 Kč. Mezi 

další měsíční náklady dále patří náklady na marketing. Jednu z největších položek tvoří 

náklady na nákup kancelářských potřeb a spotřebního materiálu, a to tonery do tiskárny, 

papír do tiskárny, šanony a drobné kancelářské vybavení. Kancelářské potřeby budou poři-

zovány u společnosti Makro. V roce 2021 budou očekávány vyšší náklady na kancelářské 

potřeby. Veškeré uvedené měsíční náklady byly pro první měsíc činnosti zahrnuty 

do zahajovací rozvahy, proto jsou pro rok 2019 kalkulovány tyto náklady až od měsíce 

června. 

Do měsíčních nákladů nejsou započítané splátky kontokorentu, protože se jedná o výdej 

peněžních prostředků, a nepředstavují tak náklad. Kontokorent bude placen z bankovního 
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účtu v měsíčních splátkách ve výši 10 990 Kč. Do nákladů jsou zahrnuty pouze úroky 

z kontokorentu ve výši 7 920 Kč. V prvním měsíci květnu jsou náklady zvýšeny o akontaci 

k operativnímu leasingu ve výši 29 830 Kč, a dále je potřeba započítat splátky po dobu 

24 měsíců ve výši 7 749 Kč. S provozem osobního automobilu souvisejí náklady na po-

honné hmoty, které jsou odhadovány ve výši 3 100 Kč na měsíc. 

Mezi měsíční provozní náklady je třeba započítat pojištění podnikatelů, které je hrazeno 

čtvrtletně ve výši 1 000 Kč České podnikatelské pojišťovně. Bude zřízeno pojištění odpo-

vědnosti z výkonu povolání u České pojišťovny ve výši 660 Kč. Nabídka pojištění odpo-

vědnosti byla zpracována na webových stránkách Specialisté na odpovědnost (© 2018). 

Tabulka 42 Měsíční provozní náklady (vlastní zpracování) 

 Měsíčně 2019 2020 2021 

Pronájem kanceláře vč. energií 7 914 Kč 55 398 Kč 94 968 Kč 94 968 Kč 

Pronájem parkovacího místa 500 Kč 3 500 Kč 6 000 Kč 6 000 Kč 

Internetové stránky – doména 169 Kč 1 183 Kč 2 028 Kč 2 028 Kč 

Internet 499 Kč 3 493 Kč 5 988 Kč 5 988 Kč 

Telefon – tarif 846 Kč 5 922 Kč 10 152 Kč 10 152 Kč 

Kancelářské potřeby 2 500 Kč 17 500 Kč 30 000 Kč 31 300 Kč 

Úroky kontokorentu 990 Kč 7 920 Kč 0 Kč 0 Kč 

Akontace operativního leasingu 0 Kč 29 830 Kč 0 Kč 0 Kč 

Splátka operativního leasingu 7 749 Kč 61 992 Kč 92 988 Kč 30 996 Kč 

Pohonné hmoty 3 100 Kč 24 800 Kč 37 200 Kč 12 400 Kč 

Pojištění podnikatelů 0 Kč 3 000 Kč 4 000 Kč 4 000 Kč 

Pojištění odpovědnosti 660 Kč 5 280 Kč 7 920 Kč 7 920 Kč 

Provozní náklady celkem 24 927 Kč 219 818 Kč 291 244 Kč 205 752 Kč 

 

Před výpočtem celkových nákladů je nutné si uvědomit, že v zahajovacích nákladech je 

započítané pořízení dlouhodobého majetku ve výši 57 676 Kč. Pořízení dlouhodobého ma-

jetku nepředstavuje náklad, ale výdaj, proto je potřeba tuto částku odečíst od zahajovacích 

nákladů. 
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Tabulka 43 Celkové náklady v jednotlivých letech (vlastní zpracování) 

 2019 2020 2021 

Zahajovací náklady 139 815 Kč 0 Kč 0 Kč 

Mzdové náklady 247 044 Kč 559 863 Kč 681 068 Kč 

Roční provozní náklady 177 743 Kč 299 687 Kč 445 703 Kč 

Měsíční provozní náklady 219 818 Kč 291 244 Kč 205 752 Kč 

Celkové náklady 784 420 Kč 1 150 794 Kč 1 332 523 Kč 

 

Pro první rok podnikání je potřeba pečlivě zmapovat náklady na každý měsíc, aby se spo-

lečnost nedostala do případné platební neschopnosti. Většina nákladů společnosti předsta-

vuje náklady fixní, proto se jednotlivé varianty budou podobat. V rámci nákladů bude vy-

pracována pesimistická, realistická a optimistická varianta. V případě pesimistické varian-

ty nebude přijat brigádník na měsíce únor a březen, a také budou poníženy náklady na kan-

celářské potřeby o 2 %, protože budou tvořeny zásoby z důvodu nižší spotřeby. 

Při zpracování realistické varianty se bude vycházet z výše uvedených nákladů, kdy roční 

provozní náklady budou rozpočítány na jednotlivé měsíce pomocí průměrného podílu. Ná-

klady na odpisy budou započítány vždy ke konci roku, a to v prosinci. V optimistické vari-

antě jsou zvýšeny variabilní náklady na spotřebu kancelářských potřeb o 4 %, a to úměrně 

k plánovaným tržbám společnosti za dané období. 

Tabulka 44 Náklady společnosti za prvních 12 měsíců (vlastní zpracování) 

Náklady v prvním roce podnikání 

 Pesimistická Realistická Optimistická 

Květen 295 638 Kč 301 743 Kč 313 953 Kč 

Červen 71 754 Kč 73 422 Kč 76 759 Kč 

Červenec 71 944 Kč 73 616 Kč 76 961 Kč 

Srpen 72 734 Kč 74 422 Kč 77 799 Kč 

Září 71 754 Kč 73 422 Kč 76 759 Kč 

Říjen 71 944 Kč 73 616 Kč 76 961 Kč 

Listopad 72 734 Kč 74 422 Kč 77 799 Kč 

Prosinec 83 061 Kč 84 960 Kč 88 758 Kč 

Leden 78 203 Kč 79 799 Kč 82 991 Kč 

Únor 90 588 Kč 92 437 Kč 96 134 Kč 

Březen 89 608 Kč 91 437 Kč 95 094 Kč 

Duben 80 230 Kč 81 867 Kč 85 142 Kč 

Náklady celkem 1 150 192 Kč 1 175 163 Kč 1 225 110 Kč 
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Tržby 

Tržby společnosti jsou rozděleny do tří variant, a to pesimistické, realistické a optimistické. 

Tyto tržby jsou stanoveny na základě odhadu využití našich služeb v daných oblastech 

a jsou kalkulovány na základě cen ve výše uvedeném ceníku. 

Pro snadnější výpočet ročních tržeb byly vytvořeny modelové situace, na základě kterých 

se očekává, že z nich společnost bude dosahovat nejvyšších tržeb. Bylo vytvořeno osm 

modelových situací, kde jsou zahrnuty jak fyzické osoby, tak právnické osoby. Společnost 

bude poskytovat služby i neziskovým organizacím, poskytovat poradenstvím a pořádat 

školení. 

1. Modelovou situací je živnostník neboli OSVČ, který je plátcem DPH a vede daňovou 

evidenci, která čítá 90 dokladů. Živnostník zaměstnává tři zaměstnance na hlavní 

pracovní poměr. Podává kontrolní hlášení a je čtvrtletním plátcem DPH. Každý rok 

podává přiznání k dani z příjmů FO, přiznání k silniční dani a vyúčtování daně 

ze závislé činnosti. 

2. Klient je živnostník, který není plátcem DPH a vede daňovou evidenci, která čítá 

60 dokladů. Klient zaměstnává jednoho zaměstnance na hlavní pracovní poměr 

a jednoho zaměstnance na Dohodu o provedení práce. Klient každý rok podává při-

znání k dani z příjmů FO, přiznání k silniční daní a vyúčtování daně ze závislé čin-

nosti. 

3. Fyzický osoba evidující 10 dokladů a výdaje uplatňuje paušálem. A podává daňové 

přiznání k dani z příjmů FO včetně podání přehledů ZP a OSSZ a uplatňuje paušální 

výdaje. 

4. Právnická osoba, která je plátcem DPH a vede účetnictví v celkovém objemu 150 

dokladů, ale bude účtován paušál. Společnost zaměstnává 8 zaměstnanců. Klient 

čtvrtletně podává daňové přiznání k DPH a kontrolní hlášení. Ročně klient podává 

daňové přiznání k dani z příjmů PO, přiznání k silniční dani a vyúčtování daně 

ze závislé činnosti. 

5. Právnická osoba, která je plátcem DPH a dodává zboží zahraničnímu partnerovi. Kli-

ent vede účetnictví v celkovém objemu 260 dokladů, ale bude účtováno paušálem. 

Společnost zaměstnává 12 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr a 2 brigádníky 

na Dohodu provedení práce. Klient měsíčně podává kontrolní a souhrnné hlášení 

a přiznání k DPH. Ročně podává daňové přiznání z příjmů PO, přiznání k dani sil-

niční a vyúčtování daně ze závislé činnosti. 
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6. Nezisková organizace, která vede daňovou evidenci a má 100 dokladů. Nemá žádné 

zaměstnance. Koncem roku podává pouze daňové přiznání k DPPO. 

7. Poradenství, které je poskytováno klientům zejména v období leden až březen, kdy 

jsou podávána daňové přiznání a klienti chtějí znát svá práva a povinnosti, které 

se týkají jejich oboru podnikání a aktuálních legislativních změn. 

8. Školení pro klienty je poskytováno především ke konci kalendářního roku, konkrétně 

v měsících listopad a prosinec. Obsahem školení jsou informace o změnách, které 

mají účinnost od 1. ledna následujícího roku. Další školení jsou během roku pláno-

vána nárazově. 

Tabulka 45 Tržby – modelové situace klientů (vlastní zpracování) 

Tržby 

Modelová situace 1 2 3 4 5 6 

Daňová evidence 1 800 Kč 1 200 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč  

Účetnictví 0 Kč 0 Kč 0 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 0 Kč 

Mzdová agenda 450 Kč 250 Kč 0 Kč 1 200 Kč 2 000 Kč 0 Kč 

KH, SH 600 Kč 0 Kč 0 Kč 600 Kč 1 200 Kč 0 Kč 

DPH – měsíčně 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 300 Kč 0 Kč 

Měsíční tržby 2 850 Kč 1 450 Kč 0 Kč 2 800 Kč 4 500 Kč 0 Kč 

DPH – čtvrtletně 600 Kč 0 Kč 0 Kč 600 Kč 0 Kč 0 Kč 

Silniční daň 300 Kč 300 Kč 0 Kč 300 Kč 300 Kč 0 Kč 

Daň z příjmů 1 500 Kč 1 500 Kč 600 Kč 3 000 Kč 3 000 Kč 500 Kč 

Přehledy 250 Kč 250 Kč 250 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Vyúčtování ZČ 600 Kč 600 Kč 0 Kč 600 Kč 600 Kč 0 Kč 

Roční tržby 5 050 Kč 2 650 Kč 850 Kč 4 500 Kč 3 900 Kč 500 Kč 

 

Daňová evidence a účetnictví jsou kalkulovány jako měsíční i čtvrtletní položky, protože 

klient může být měsíčním nebo čtvrtletním plátcem DPH. Mzdová agenda a ostatní služby 

jsou kalkulovány jako měsíční položky a zpracování daňového přiznání je považováno 

za roční položku. 

Modelové situace 7 a 8 jsou poskytovány podle aktuálních přání jednotlivých klientů, pro-

to jsou poskytovány nepravidelně a nelze očekávat pravidelný měsíční příjem. Za školení 

je průměrně účtováno 900 Kč a za poradenství je stanovena cena ve výši 450 Kč za hodi-

nu. 
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V prvním roce podnikání budou tržby stanoveny na jednotlivé měsíce, a to v prvních dva-

nácti měsících podnikání. Tyto tržby budou vypočítány na základě výše uvedené tabulky, 

kde jsou uvedeny měsíční a roční tržby, které vyplývají z modelových situací. Tržby budou 

rozděleny na pesimistickou, realistickou a optimistickou variantu. V pesimistické variantě 

se bude očekávat pokles tržeb o 2 %, zatímco v optimistické variantě bude očekáván nárůst 

tržeb o 4 %. Realistická varianta bude vycházet z výše uvedených informací. 

Tabulka 46 Tržby společnosti za prvních 12 měsíců (vlastní zpracování) 

Tržby v prvním roce podnikání 

 Pesimistická Realistická Optimistická 

Květen 74 800 Kč 102 050 Kč 129 550 Kč 

Červen 83 200 Kč 114 650 Kč 145 150 Kč 

Červenec 74 800 Kč 102 050 Kč 129 550 Kč 

Srpen 74 800 Kč 102 050 Kč 129 550 Kč 

Září 83 200 Kč 114 650 Kč 145 150 Kč 

Říjen 74 800 Kč 102 050 Kč 129 550 Kč 

Listopad 74 800 Kč 102 050 Kč 129 550 Kč 

Prosinec 83 200 Kč 114 650 Kč 145 150 Kč 

Leden 96 950 Kč 135 750 Kč 168 500 Kč 

Únor 86 150 Kč 121 950 Kč 151 700 Kč 

Březen 153 850 Kč 293 150 Kč 376 900 Kč 

Duben 89 600 Kč 120 450 Kč 150 350 Kč 

Tržby celkem 1 050 150 Kč 1 525 500 Kč 1 930 650 Kč 

 

Během měsíců listopad a prosinec jsou tržby navýšeny o příjmy z doplňkových poraden-

ských služeb a provedených školení, která byla poskytnuta klientům. 

V následujících tabulkách budou uvedeny tržby podle očekávaného počtu klientů u jednot-

livých modelových situací. Tržby budou sestaveny pro jednotlivé roky 2019 až 2021, kdy 

budou uvedeny ve třech variantách, a to pesimistické, realistické a optimistické. 
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Tržby v roce 2019 

Tabulka 47 Tržby v roce 2019 (vlastní zpracování) 

Tržby v roce 2019 

Modelová situace Pesimistická Realistická Optimistická 

1 10 246 000 Kč 15 369 000 Kč 18 442 800 Kč 

2 18 208 800 Kč 20 232 000 Kč 23 266 800 Kč 

3 0 0 Kč 0 0 Kč 0 0 Kč 

4 4 96 800 Kč 6 145 200 Kč 8 193 600 Kč 

5 2 72 000 Kč 3 108 000 Kč 5 180 000 Kč 

6 0 0 Kč 0 0 Kč 0 0 Kč 

7 0 0 Kč 0 0 Kč 0 0 Kč 

8 0 0 Kč 2 3 600 Kč 3 5 400 Kč 

Tržby celkem 623 600 Kč 857 800 Kč 1 088 600 Kč 

 

V Tabulce 47 je zobrazen počet modelových klientů v roce 2019, na jejich základě byly 

predikovány celkové roční tržby společnosti. V roce 2019 bude společnost schopna navá-

zat spolupráci s několika podnikateli, a tak si začne postupně vybudovávat stabilní zákaz-

nickou klientelu. Společnost v tomto roce nebude mít žádné tržby z daňového přiznání 

pro fyzické osoby, protože poptávka o tyto služby se vyskytuje zejména v měsících leden 

až březen. V souvislosti s tímto faktorem nebudou ani očekávané tržby v oblasti poraden-

ských služeb. Klientům bude nabízeno školení, které by mělo usnadnit klientům porozu-

mění změn, které jsou plánovány na následující rok. 

Tržby v roce 2020 

Tabulka 48 Tržby v roce 2020 (vlastní zpracování) 

Tržby v roce 2020 

Modelová situace Pesimistická Realistická Optimistická 

1 10 392 500 Kč 15 588 750 Kč 18 706 500 Kč 

2 18 360 900 Kč 20 401 000 Kč 23 461 150 Kč 

3 20 17 000 Kč 53 45 050 Kč 81 68 850 Kč 

4 5 199 500 Kč 7 279 300 Kč 9 359 100 Kč  

5 3 174 600 Kč 4 232 800 Kč 6 349 200 Kč 

6 1 500 Kč 2 1 000 Kč 3 1 500 Kč 

7 9 12 150 Kč 28 37 800 Kč 33 44 550 Kč 

8 17 30 600 Kč 24 43 200 Kč 24 43 200 Kč 

Tržby celkem 1 187 750 Kč 1 628 900 Kč 2 034 050 Kč 
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V Tabulce 48 jsou zobrazeny počty modelových klientů v roce 2020, na jejichž základě 

byly predikovány celkové roční tržby společnosti. Během roku 2020 je kalkulováno 

s nerovnoměrným nárůstem tržeb. Společnost bude úspěšná v oslovování nových klientů 

a je počítáno se zvýšeným zájmem o nabízená doplňková školení. V rámci optimistické 

varianty bude počítáno také se zvýšením poptávky po nabízených poradenských službách. 

Na základě očekávaných tržeb v roce 2020 dojde k překročení limitu 1 000 000 Kč, a proto 

vznikne společnosti povinnost registrovat se k dani z přidané hodnoty. Společnost se může 

registrovat k dani z přidané hodnoty prostřednictvím formuláře na stránkách daňového 

portálu a poslat jej prostřednictvím datové schránky. Přihláška k registraci DPH je uvedena 

v Příloze XXXI.  

Tržby v roce 2021  

Tabulka 49 Tržby v roce 2021 (vlastní zpracování) 

Tržby v roce 2021 

Modelová situace Pesimistická Realistická Optimistická 

1 14 549 500 Kč 19 745 750 Kč 23 902 750 Kč 

2 23 461 150 Kč 25 501 250 Kč 28 561 400 Kč 

3 30 25 500 Kč 53 45 050 Kč 91 77 350 Kč 

4 5 199 500 Kč 8 319 200 Kč 10 399 000 Kč 

5 4 232 800 Kč 5 291 000 Kč 7 407 400 Kč 

6 2 1 000 Kč 4 2 000 Kč 6 3 000 Kč 

7 14 18 900 Kč 33 44 550 Kč 38 51 300 Kč 

8 22 39 600 Kč 29 52 200 Kč 34 61 200 Kč 

Tržby celkem 1 527 950 Kč 2 001 000 Kč 2 463 400 Kč 

 

V Tabulce 49 je zobrazen počet modelových klientů v daném roce a na jejich základě byly 

kalkulovány celkové tržby pro tento rok. V roce 2021 bude zvýšen zájem nových drobných 

podnikatelů o portfolio nabízených služeb. V případě realistické varianty budou tržby na-

výšeny přibližně o 23 %, neboli o 371 100 Kč. 
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Výsledek hospodaření 

Poté, co budou zjištěny předpokládané náklady a výnosy, bude možné vypočítat předpo-

kládaný výsledek hospodaření pro jednotlivé roky 2019 až 2021. Výsledek hospodaření 

bude vypočítán tak, že budou náklady odečteny od výnosů (tržeb). Vypočítané výsledky 

hospodaření budou očekávány v případě, že společnost nebude provozovat žádnou jinou 

podnikatelskou činnost. 

Tabulka 50 Výsledek hospodaření (vlastní zpracování) 

Hospodářský výsledek 

2019 Pesimistická Realistická Optimistická 

Tržby 623 600 Kč 857 800 Kč 1 088 600 Kč 

Náklady 768 732 Kč 784 420 Kč 815 797 Kč 

Hospodářský výsledek - 145 132 Kč 73 380 Kč 272 803 Kč 

květen 2019 – duben 2020 Pesimistická Realistická Optimistická 

Tržby 1 050 150 Kč 1 525 500 Kč 1 930 650 Kč 

Náklady 1 150 192 Kč 1 175 163 Kč 1 225 110 Kč 

Hospodářský výsledek - 100 042 Kč 350 337 Kč 705 540 Kč 

2020 Pesimistická Realistická Optimistická 

Tržby 1 187 750 Kč 1 628 900 Kč 2 034 050 Kč 

Náklady 1 128 464 Kč 1 151 494 Kč 1 197 554 Kč 

Hospodářský výsledek 59 286 Kč 477 406 Kč 836 496 Kč 

2021 Pesimistická Realistická Optimistická 

Tržby 1 527 950 Kč 2 001 000 Kč 2 463 400 Kč 

Náklady 1 305 873 Kč 1 332 523 Kč 1 385 824 Kč 

Hospodářský výsledek 222 077 Kč 668 477 Kč 1 077 576 Kč 

 

V prvním roce podnikání bude společnost očekávat nižší výsledek hospodaření, protože 

bylo nutné investovat do nákupu vybavení kanceláře a elektroniky, aby bylo možné vyko-

návat danou činnost. Ve druhém ruce činnosti podniku bude přijat nový zaměstnanec 

a dokoupeno potřebné vybavení kanceláře, proto dojde k značnému nárůstu nákladů. 

V dalších letech podnikání již nejsou očekávány žádné další vyšší výdaje. 

U pesimistické varianty byl kalkulován záporný výsledek hospodaření v prvním roce pod-

nikání. V dalších letech bude společnost v mírném zisku. Ztráta v prvním roce podnikání 

je očekávána v souvislosti s již zmíněnými počátečními náklady, které jsou spojeny se za-

hájením podnikání. V následujících letech je očekáván zisk, protože je očekáván mírný 

nárůst zájmu o nabízené služby. 
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U realistické varianty bude dosaženo kladného hospodářského výsledku již v prvním roce 

zahájení činnosti, tyto finanční prostředky budou použity na další investice do rozvoje 

podnikání. V roce 2020 bude očekáván hospodářský výsledek ve výši 477 406 Kč, a bude 

použit na případný další profesní rozvoj zaměstnanců za účelem zvyšování jejich odborné 

kvalifikace. V roce 2021 bude společnost zvažovat zakoupení osobního automobilu. 

V případě optimistické varianty bude společnost očekávat zvýšení zájmů klientů o nabíze-

né služby, kdy už v prvním roce podnikání bude hospodářský výsledek přesahovat 

200 000 Kč a ve třetím roce dokonce překročí hranici 1 000 000 Kč. Tyto finanční pro-

středky budou u této varianty dále použity na zvyšování kvalifikace zaměstnanců, nalezení 

nových prostor k podnikání nebo na pořízení dlouhodobého majetku jako osobní automobil 

nebo nové technické vybavení.  

Plánovaná rozvaha, výkaz zisků a ztrát a přehled o peněžních tocích 

Na základě výše uvedených údajů jsou sestaveny tři základní výkazy o hospodaření podni-

ku v období 2019 až 2021.  

Tabulka 51 Plánovaná rozvaha (vlastní zpracování) 

Rozvaha k 31. 10.  2019 2020 2021 

 AKTIVA CELKEM 209 438 596 137 1 137 603 

A Pohledávky za upsaný ZK 0 0  0  

B Dlouhodobý majetek 46 140 23 069 338 902 

 DHM – brutto 57 676 57 676 438 466 

 DHM – korekce 11 536 34 607 99 564 

 DHM – netto 46 140 23 069 338 902 

C Oběžná aktiva 163 298 573 068 798 701 

 Krátkodobý finanční majetek 163 298 573 068 798 701 

D Časové rozlišení aktiv 0 0 0 

 PASIVA CELKEM 209 438 596 137 1 137 603 

A Vlastní kapitál 209 438 596 137 1 137 603 

 Základní kapitál 150 000 150 000 150 000 

 Výsledek hospodaření za minulé období 0 59 438 446 137 

 Výsledek hospodaření za účetní období 59 438 386 699 541 466 

B + C Cizí zdroje 0 0 0 

B Rezervy 0 0 0 

C Závazky 0 0 0 

D Časové rozlišení pasiv 0 0 0 
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V roce 2019 byly počáteční údaje převzaty ze zahajovací rozvahy. Na začátku podnikání 

měla společnost v majetku vybavení kanceláře v hodnotě 57 676 Kč. Tento majetek byl 

během následujících let odepisován, což je znázorněno jako oprávka v korekcích majetku. 

V roce 2021 byl tento majetek zcela odepsán, ale zároveň byl zakoupen osobní automobil 

v hodnotě 380 790 Kč, u kterého vznikají v prvním roce odepisování odpisy ve výši 

41 888 Kč a tak dojde k navýšení oprávek (korekce). 

U krátkodobých peněžních prostředků (běžný bankovní účet a pokladna) došlo k postupně 

nárůstu, kdy údaje byly převzaty z konečného stavu cash flow.  

I když společnost využila na začátku podnikání kontokorent, tak ke konci roku byl tento 

závazek zcela splacen, proto se již neobjevuje v konečné rozvaze v roce 2019. 

Výše výsledku hospodaření byla brána z plánovaného výkazu zisků a ztrát. Společnost 

v prvním roce dosáhla zisku ve výši 59 438 Kč a během následujících let došlo k jeho ná-

růstu až sedminásobně. K tomuhle navýšení zisku došlo na základě zvýšení poptávky 

po službách společnosti. 

Tabulka 52 Plánovaný výkaz zisků a ztrát (vlastní zpracování) 

Položka 2019 2020 2021 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 857 800 1 628 900 2 001 000 

Výkonová spotřeba 517 920 568 560 586 498 

- Spotřeba materiálu 43 270 66 178 36 300 

- Služby 474 650 502 382 550 198 

Osobní náklady 247 044 559 863 681 068 

Odpisy majetku 11 536 23 071 64 957 

Provozní výsledek hospodaření 81 300 477 406 668 477 

Nákladové úroky a podobné náklady 7 920  0 0 

Finanční výsledek hospodaření - 7 920 0 0 

Výsledek hospodaření před zdaněním 73 380 477 406 668 477 

Daň z příjmů (19 %) 13 942 90 707 127 011 

Výsledek hospodaření po zdanění 59 438 386 699 541 466 

Převod podílů na výsledku hospodaření 

společníkům 
0 0 0 

Výsledek hospodaření za účetní období 59 438 386 699 541 466 

Čistý obrat za účetní období 857 800 1 628 900 2 001 000 

 

Informace pro doplnění výkazu zisku a ztrát. Společnost má pouze jediné výnosy, 

a to tržby z prodeje služeb. Pro doplnění výkonové spotřeby do výkazu jsou požity náklady 
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z měsíčního a ročního přehledu. Náklady na spotřebu v roce 2020 vzrostly z důvodu poří-

zení nového vybavení do kanceláře pro nového zaměstnance. Náklady na služby během let 

rostou. V roce jsou náklady na služby vyšší o pojištění automobilu a náklady na kurz Certi-

fikované účetní. Společnost dosáhla nejvyššího obratu a také zisku v roce 2021. Společnost 

dosáhla zisku v prvních třech letech plánovaně. Na základě zápisů z valné hromady bylo 

rozhodnuto, že hospodářský výsledek společnosti bude použit na další investice do společ-

nosti. Společnost v roce 2020 použije zisk zejména na úhradu osobních nákladů, protože 

přijala nového zaměstnance. V roce 2021 bude zisk použit na pořízení osobního automobi-

lu a s ním související náklady, společnost se také rozhodla investovat do zvýšení klasifika-

ce své jednatelky. 

Tabulka 53 Plánovaný výkaz cash flow (vlastní zpracování) 

Výkaz cash flow k 31. 12. (v Kč) 2019 2020 2021 

Peněžní prostředky na začátku období 0 163 298 573 068 

VH z běžné činnosti před zdaněním 73 380 477 406 668 477 

Úpravy o nepeněžité operace 19 456 23 071 64 957 

Odpisy 11 536 23 071 64 957 

Změna stavu rezerv 0 0 0 

Nákladové úroky 7 920 0 0 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před 

zdaněním a změnami ZK 
92 836 500 477 733 434  

Změny stavu pohledávek 0 0 0 

Změna stavu zásob 0 0 0 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před 

zdaněním 
92 836 500 477 733 434 

Výdaje z plateb úroků - 7 920 0 0 

Zaplacená daň z příjmů z běžné činnosti - 13 942 - 90 707 - 127 011 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti 70 974 409 770 606 423 

Výdaje na pořízení stálých aktiv - 57 676 0 - 380 790 

Čistý peněžní tok z investiční činnosti - 57 676 0 - 380 790 

Změny stavu závazků 0 0 0 

Dopady změn vlastního jmění 150 000 0 0 

Čistý peněžní tok z finanční činnosti 150 000 0 0 

Čistá změna finančních prostředků 163 298 409 770 225 633 

Stav peněžních prostředků na konci 

období 
163 298 573 068 798 701 
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Po sestavení výkazu zisku a ztrát a rozvahy je sestaven cash flow, důležitou části tohoto 

výkazu je výsledek hospodaření před zdaněním pro daný rok. Pro výpočet peněžního toku 

z provozní činnosti je potřeba výkaz upravit o odpisy, úrokové náklady a zaplacenou daň 

z příjmů. K investičním výdajům v podniku došlo v letech 2019 a 2021 pořízením dlouho-

dobého majetku. Největší investici představovala investice do pořízení osobního automobi-

lu, kdy došlo k významnému úbytku peněžních prostředků. V roce 2020 došlo k navýšení 

čistých peněžních toků, protože bylo dosaženo vysokého zisku. 

5.2 Návrh projektu založení podniku II. 

V současné době není možné pro financování nově zakládaného podniku využít žádný 

z otevřených dotačních programů, tyto dotační tituly jsou zaměřeny především na investič-

ní výdaje či výdaje na výzkum a vývoj. Podnik bude uvažovat o podání žádosti o zařazení 

do podnikatelského inkubátoru a v dalších letech o pak o využití dotace z programu Aktivní 

politiky zaměstnanosti prostřednictvím ÚP ČR. 

5.2.1 Podnikatelský inkubátor 

Tento návrh založení podniku bude stručně zpracován podle vzorové osnovy podnikatel-

ského záměru, který bude přiložen k žádosti o vstup do podnikatelského inkubátoru. Část 

požadovaných informací již byly uvedeny v předcházejícím projektu založení podniku, 

proto nebudou znovu detailně rozebírány. 

První tři požadované charakteristiky budou uvedeny na titulní straně připravovaného pod-

nikatelského plánu. 

1. Název projektu 

V tomto případě je možné se inspirovat názvem diplomové práce s tím, že bude přidán 

název společnosti. Pro účely tohoto podnikatelského plánu bude použit název „Projekt za-

ložení společnosti Accountax s.r.o., poskytující účetní a daňové poradenství.“ 

2. Identifikační údaje předkladatele 

Tento projekt bude předkládán jednatelem a jediným společníkem dané společnosti, 

a to Radkou Ponížilovou s trvalým bydlištěm Plačkov 1589, Holešov. Dále budou zveřej-

něny kontaktní údaje jednatelky, a to telefonní číslo a e-mailová adresa. 
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3. Právní forma 

Společnost Accountax s.r.o., jak už z názvu vyplývá, bude využívat právní formu společ-

nost s ručením omezeným. Tato právní forma byla zvolena na základě výše provedené ana-

lýzy, ve které bylo porovnáváno podnikání fyzické osoby neboli OSVČ se společností 

s ručením omezeným. Společnost s ručením omezeným představuje pro podnikatelku níz-

kou míru rizika v oblasti ručení za závazky společnosti a získání lepší vyjednávací pozice 

při jednání s bankovními institucemi či potencionálními obchodními partnery. Tato právní 

forma podnikání je však spojena s vyšší mírou administrativní náročností při jejím zaklá-

dání, kdy je potřeba sepsat zakladatelskou listinu, která je sepsána a ověřena notářským 

podpisem. 

4. Stručný popis historie firmy / myšlenky 

U společnosti není možné vysledovat žádnou její historii, protože se jedná o nově založe-

nou společnost. Pro každý nově vznikající podnik je potřeba stanovit jeho základní poslání, 

vize a jeho cíle. Stanovení těchto klíčových pojmů je pro podnik považováno za podstatné, 

protože je potřeba si uvědomit, jakým směrem bude podnik orientován. 

Posláním společnosti Accountax s.r.o. bude poskytovat zásadní informace svým klientům. 

Klientům budou poskytovány veškeré služby, které budou nějakým způsobem spojeny 

s oblastí účetnictví a daní. Služby budou poskytovány na vysoce profesionální úrovni 

s maximální mírou zodpovědnosti. V rámci přístupu ke klientům bude kladen značný důraz 

na individuální přístup. 

Ve společnosti bude usilováno zejména o to, aby byli zákazníci maximálně spokojeni 

s poskytovanými službami a mohli se na provedenou práci plně spolehnout. Vize společ-

nosti budou dosahovány pomocí neustále rozvíjejících se odborných znalostí a zkušeností 

zaměstnanců společnosti. V rámci společnosti samotné bude kladen větší důraz na vztah 

společnosti ke klientům, zaměstnancům a ostatním spolupracujícím osobám. 

Cíle společnosti mohou být stanoveny jako krátkodobé či dlouhodobé, mezi cíle nově 

vznikající společnosti je možné zařadit následující: 

 spokojenost klientů, 

 konkurenceschopnost na trhu, 

 dosahování dostatečné míry ziskovosti, 

 podpora a motivace zaměstnanců, 
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 získat významnou pozici na trhu, 

 poskytování kvalitních služeb, 

 držet krok s případnými změnami, 

 udržování dobrých interpersonálních vztahů se zaměstnanci a obchodními partnery. 

Poslání, vize a cíle jsou považovány za základní kámen pro sestavení kvalitní a účelné 

marketingové strategie podniku.  

5. Hlavní záměr projektu 

a. Charakteristika zaměření projektu 

Projekt je zaměřen na založení společnosti, která bude poskytovat služby v oblasti účetního 

a daňového poradenství.  

b. Předmět podnikání a hlavní podnikatelské aktivity 

Podnikání bude zahájeno na základě uděleného živnostenského oprávnění, kdy se jedná 

o vázanou živnost a předmět podnikání je definován jako „Činnost účetních poradců, ve-

dení účetnictví, vedení daňové evidence“. Hlavními podnikatelskými aktivitami bude ve-

dení účetnictví a daňové evidence, vedení mzdové agendy, účetní poradenství a lektorová-

ní seminářů. 

c. Popis produktu 

Společnost bude poskytovat služby klientům v oblasti vedení účetnictví a daňové evidence, 

vedení mzdové agendy, pořádání školení pro klienty v rámci chystaných legislativních 

změn a změn týkajících se oboru podnikání klienta, poskytování účetního a daňového po-

radenství. Tyto služby budou poskytovány bez rozdílu fyzickým i právnickým osobám. 

Společnost bude poskytovat své služby i neziskovým organizacím, kdy bude pomáhat 

v oblasti žádostí o dotace a jejich následnému vyúčtování. 

6. Odbornost předkladatele 

V případě výše uvedeného podnikání se jedná o vázanou živnost, pro jejíž zahájení je po-

třeba splnit zákonem stanovené podmínky. Kromě všeobecných podmínek je potřeba splnit 

požadovanou odbornou způsobilost. V případě výše uvedeného předmětu podnikání je 

potřeba splnit minimální počet let praxe v daném oboru, kdy u předkladatelky je nutné 

doložit tři roky praxe v oboru podnikání. 
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Odbornost předkladatelky projektu je doložena na základě přiloženého životopisu, kde 

je uvedeno, že absolvovala střední ekonomickou školu a následně dosáhla bakalářského 

vzdělání v oboru Finanční řízení podniku. 

7. Harmonogram realizace projektu 

Harmonogram realizace projektu je znázorněn v následující tabulce, první kroky pro zalo-

žení společnosti představují uzavření zakladatelské listiny, které je plánováno na 11. až 

12. března 2019. Dále budou probíhat navazující úkony jako podpisy smluv s mobilním 

operátorem, vybavení kanceláře, založení webových stránek a podpis nájemní smlouvy. 

Činnosti jsou sestaveny tak, aby bylo vyřízeno vše v dostatečné předstihu před zahájením 

samotné činnosti podniku. 

Tabulka 54 Harmonogram – Podnikatelský inkubátor (vlastní zpracování) 

 Činnost Datum 

1 Uzavření zakladatelské listiny 11. – 12. března 

2 Složení základního kapitálu a žádost o zápis do OR 12. března 

3 Zápis do OR 1. dubna 

4 Pořízení účetního programu 6. dubna 

5 Uzavření smlouvy s mobilním operátorem 6. dubna 

6 Zakoupení počítačů, mobilních telefonů, tiskárny a další 6. – 15. dubna 

7 Zakoupení vybavení kanceláře 6. – 20. dubna 

8 Marketingové aktivity 6. – 28. dubna 

9 
Vytvoření webových stránek, zakoupení domény  

a zřízení účtu sociální sítě 
7. – 15. dubna 

10 Podpis smlouvy o pronájmu kanceláře 10. – 20. dubna 

11 Příprava kanceláře pro zahájení činnosti 15. – 30. dubna 

12 Zahájení činnosti 2. května 

 

8. Marketing projektu, rozbor trhu 

a. Charakteristika klientů 

Nově zakládaná společnost bude poskytovat své služby širokému spektru klientů, tyto bu-

dou využívat především právnické a fyzické osoby. Kromě podnikatelů či živnostníků mo-

hou služby využít také fyzické osoby, které budou potřebovat odbornou pomoc 

při sestavení jednotlivých daňových přiznání. Mezi klienty společnosti budou dále patřit 

i různé neziskové organizace, kterým budou poskytovány nejen základní služby, ale také 

pomoc v oblasti dotačních programů. 
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Klienty společnosti mohou být malé i velké podniky, kteří mohou poskytovat služby 

či prodávat zboží do zahraničí. Klienti se mohou lišit i v oblasti podávání přiznání k dani 

z přidané hodnoty, kdy může jedna buď o čtvrtletní, nebo měsíční plátce. Kromě těchto 

klientů tak společnost bude mít i klienty, kteří nejsou plátci DPH. Náročnost vedení účet-

nictví nebo daňové evidence může být různá, na základě posouzení této náročnosti bude 

pro klienty stanovována i individuální cena. Klienti se budou lišit i na základě stanovení 

ceny, kdy jim bude účtováno na základě řádku nebo předem pevně stanovené paušální saz-

by. Každé ujednání s klientem o rozsahu služeb a ceně bude promítnuto do smlouvy 

o zpracování účetnictví či daňové evidence. 

b. Rozbor konkurence 

i. Stav a podíl konkurence na trhu 

V rámci sestavování podnikatelského plánu je potřeba analyzovat stávající konkurenci 

na trhu. Za předpokladu, že společnost bude mít umístěnu provozovnu ve Zlíně, je nezbyt-

né analyzovat konkurenci, která již v daném městě působí. Mezi největší konkurenty patří 

Tomáš Goláň, daňová kancelář s.r.o., Astoria Audit s.r.o., DAT ekon Zlín, s.r.o. a Zlínská 

účetní kancelář. 

Tomáš Goláň, daňová kancelář s.r.o. 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

Sídlo:  Na Požáře 4450, Zlín 

Webové stránky: http://www.golan.cz 

Společnost byla založena v roce 2006, v současné době zaměstnává 19 osob. Klientům 

společnost poskytuje služby v oblasti účetního, personálního, daňového a právního pora-

denství, nabízí lektorské semináře a provádí audit. Na internetových stránkách má uvede-

ných 23 referencí. Přesný počet klientů společnosti není znám. V roce 2015 společnost 

dosahovala tržeb ve výši 16 834 tis. Kč. Ve stejném roce společnost dosáhla zisku v hod-

notě 1 889 tis. Kč. Společnost Tomáš Goláň má jednu provozovnu, která je umístěna 

na adrese Na Požáře 440 ve Zlíně, které je vzdálené skoro 1,5 km od plánované provozov-

ny zakládané společnosti. 

 

 

 

http://www.golan.cz/
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ASTORIA Audit s.r.o. 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

Sídlo:   U Tescomy 238, Zlín 

Webové stránky: www.astoriaaudit.cz 

Společnost ASTORIA Audit s.r.o. byla založena v roce 2006 a v současnosti zaměstnává 

tři zaměstnance. Společnost poskytuje služby jako vedení účetnictví, účetní poradenství, 

daňové poradenství, vyhotovení veškerých daňových přiznání a vedení mzdové agendy. 

ASTORIA Audit má na svých webových stránkách uveden seznam referencí, který obsa-

huje 13 podniků. Společnost nikde neuvádí přesný počet klientů. V posledním zveřejně-

ném roce společnost dosáhla tržeb ve výši 2 189 tis. Kč a výše zisku činila 58 tis. Kč. Spo-

lečnost působí ve městech Zlín, Plzeň a Praha. Pobočka ve Zlíně je na adrese U Tescomy 

238, která je vzdálená zhruba 6 km od místa plánované provozovny.  

DAT ekon Zlín, s.ro. 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

Sídlo:   Tyršovo nábřeží 466, Zlín 

Webové stránky: www.datekon.cz 

Společnost DAT ekon Zlín, s.r.o. vznikla v roce 1997, v současné době zaměstnává 

4 zaměstnance. Podnik poskytuje služby v rámci komplexního zpracování účetnictví, 

mzdové personalistiky, umožňuje klientům on-line přístup do účetnictví, poskytuje eko-

nomické a daňové poradenství, zpracování veškerých druhů daňových přiznání, provedení 

zpětné rekonstrukce, zastupování na úřadech, zajištění auditu, vypracování podkladů 

a další. Společnost neuvádí žádné reference a není znám ani přesný počet klientů. 

V posledním přístupném roce společnost činily tržby společnosti 2 835 tis. Kč a zisk ze 

stejného roku byl ve výši 6 tis. Kč. Pobočka společnosti je vzdálená 1,5 km od plánované-

ho místa kanceláře nově zakládaného podniku. 

 

 

 

 

 

http://www.astoriaaudit.cz./
http://www.datekon.cz/
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Zlínská účetní kancelář s.r.o. 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

Sídlo:   Podlesí IV 5349, Zlín 

Webové stránky: www.ucetni-zlin.cz 

Zlínská účetní kancelář s.r.o. působí na trhu od roku 1993 a počet zaměstnanců není znám. 

Společnost poskytuje služby v rámci vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování 

mzdové a personální agendy, účetní a daňové poradenství, revize a rekonstrukci účetnictví, 

vypracování všech daňových přiznání, zpracování účetních závěrek, zpracování podkladů 

pro bankovní instituce, zastupování na úřadech a další Společnost na svých stránkách uvá-

dí 30 referencí od svých klientů. V posledním zveřejněném roce společnost dosáhla tržeb 

ve výši 1 488 tis. Kč a zisk činil 68 tis. Kč. Společnost má kancelář umístěnou na adrese 

Návesní 1 ve Zlíně, která je vzdálená 3 km. 

Na základě výše uvedených informací o vybrané konkurenci bude provedena analýza. 

Analýza bude provedena na základě uvedených faktorů v Tabulce 55. 

V rámci vymezení oblasti nabízených služeb, proto mezi tyto služby patří: 

 vedení účetnictví a daňového poradenství, 

 vedení mzdové agendy, 

 účetní poradenství, 

 daňové poradenství, 

 právní poradenství, 

 školení neboli lektorování seminářů, 

 provádění auditu, 

 online přístup do účetnictví. 

Kromě samotné analýzy konkurence bude zároveň provedeno srovnání konkurence s nově 

zakládanou společnosti Accountax s.r.o. Pro novou společnost budou použity informace 

z plánovaných výkazů pro třetí rok. 

 

 

 

 

http://www.ucetni-zlin.cz/
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Tabulka 55 Analýza konkurence podle faktorů (vlastní zpracování) 

Faktory 
Tomáš 

Goláň 

ASTORIA 

Audit 

DAT ekon 

Zlín 

Zlínská 

účetní 

kancelář 

Accountax 

Působení na trhu 4 4 2 1 5 

Počet zaměstnanců 5 3 2 1 2 

Počet referencí 4 3 1 4 1 

Nabízené služby 5 4 5 3 4 

Tržby 5 1 1 1 2 

Zisk 5 3 1 3 1 

Pobočky 1 3 1 1 1 

Vzdálenost 3 5 3 5 1 

 

Na základě výše zpracované tabulky byly získané informace zaneseny do Grafu 2. Podle 

uvedeného grafu je možné posoudit, že nově založená společnost potřebuje zvýšit svou 

konkurenceschopnost na základě rozšíření nabídky služeb. Z hlediska dosahování zisku 

a tržeb představuje pro společnost největší konkurenci právě Tomáš Goláň, který nejen 

nabízí velké spektrum služeb, ale také během posledního uvedeného roku dosahuje nej-

vyšších tržeb ze všech zmiňovaných společností. V rámci poskytování služeb se společnost 

plánuje inspirovat společností DAT ekon Zlín, která nabízí klientům online přístup 

do účetnictví. Společnost Accountax chce tuto službu také nabízet svým klientům, kdy tato 

služba buď bude poskytnuta prostřednictvím již existujícího podniku na trhu, nebo bude 

vyrobena na míru na základě oslovení zkušeného programátora. 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 122 

 

 

Graf 2 Analýza konkurence dle zvolených faktorů (vlastní zpracování) 

ii. Odlišnost přístupu oproti hlavním konkurentům 

Nová společnost se může u stávající konkurence ponaučit a inspirovat. Důležitou informací 

pro společnost jsou nabízené služby konkurencí a jejich ceny, proto je důležité najít takový 

typ služby, například školení a doplňkového poradenství, kterým se bude moci odlišit 

od konkurence. Kromě nových služeb je potřeba stanovit takové ceny, které nebudou příliš 

vysoké, ale nemohou být ani příliš nízké, aby byla společnost dostatečně rentabilní. 

Nesmírně důležitý bude přístup společnosti ke klientům, proto bude kladen důraz zejména 

na individuální přístup. I když má společnost stanoven ceník nabízených služeb, bude 

se přizpůsobovat možnostem svých klientů, u fyzických osob bude zohledněna i finanční 

situace podniku. 

Společnost bude mít založený profil na sociální síti Facebook, kde budou klienti pravidelně 

informování o různých novinkách i plánech společnosti. Klientům bude poskytováno pora-

denství také prostřednictvím sociální sítě, kdy klienti budou moci využívat posílání zpráv, 

zaměstnanci společnosti budou garantovat svým klientům rychlou reakci na jejich případné 

dotazy. Na Facebooku jsou aktuálně založeny různé skupiny, které se věnují účetnictví 

a daňovému poradenství, a některé z těchto skupin může společnost tak využít pro svou 

propagaci. 
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c. Distribuce, zabezpečení odbytu produktu 

Služby budou poskytovány v místě provozovny, kde bude moci klient v rámci otevíracích 

hodin přijít nebo si i domluvit předem schůzku i mimo tyto stanovené otevírací hodiny. 

Klientům bude umožněna archivace účetních dokladů, které budou skladovány 

v pronajatém skladu. Pronájem tohoto skladu bude plánován až po určitém období činnosti 

podniku v závislosti na počtu klientů se zájmem o tento druh doplňkové služby. 

d. Reklama, propagace 

Společnost bude využívat reklamu v místním tisku a na internetu, současně je plánováno 

i umístění informačních letáčků do různých obchodů ve městě. Budou vytvořeny webové 

stránky a také bude založen profil na sociální síti. Podrobnosti a jednotlivé náklady na re-

klamu a propagaci jsou kalkulovány v předchozí verzi podnikatelského plánu. 

9. Personální zajištění 

a. Počet a úroveň vytvářených pracovních míst 

Po prvním roce podnikání je plánováno přijetí jednoho zaměstnance na pozici pomocného 

účetního, který bude přijat v červnu roku 2020. Společnost bude využívat v případě zvýše-

ného počtu zakázek i možnosti zaměstnání brigádníka na dohodu o provedení práce. Tento 

brigádník bude přijat na pozici asistenta, náplní jeho práce budou pomocné úkony a admi-

nistrativní činnost. 

b. Údaje o managementu a řízení firmy 

Společnost bude řízena jedním společníkem, který bude zároveň zaměstnancem společnos-

ti a kromě poskytování nabízených služeb tak bude mezi jeho povinnosti patřit řízení dané 

společnosti. 

c. Kvalifikační a odborné požadavky zaměstnanců 

Potenciální zaměstnanec musí splňovat základní podmínky, mezi které patří středoškolské 

nebo vysokoškolské vzdělání v ekonomickém oboru. S velkou pravděpodobností se bude 

jednat o čerstvé absolventy či mladé lidi s minimální praxí a bude zde zásadní osobní kon-

takt, který bude probíhat formou individuálního pohovoru. 

d. Způsoby vyhledávání pracovních sil 

Společnost bude vyhledávat nové zaměstnance přes ÚP ČR ve Zlíně, a také využije mož-

nost inzerce na pracovním portále místní univerzity neboli Job centru. Nová společnost 
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plánuje využití dotace na zaměstnance při přijetí nového pracovníka právě prostřednictvím 

dotací programu Aktivní politiky zaměstnanosti realizované ÚP ČR. 

10. Prostorové zajištění projektu 

Služby společnosti budou poskytovány v pronajaté kanceláři, která bude nabízet možnost 

parkování pro klienty a bude pro ně snadno dostupná. Informace o vybrané kanceláři jsou 

uvedeny v analytické části této diplomové práce. 

11. Ekonomicko-finanční situace firmy 

Při zpracování finančního plánu společnosti bude počítáno s nižšími náklady na pronájem 

kanceláře. Odhadovaná výše nájmu je 1 100 Kč za m2 na rok včetně nákladů na energie 

se odhaduje na 500 Kč za m2 na rok. Pro potřeby výpočtu ceny nájmu za měsíc je uvažo-

váno o kanceláři v rozloze 24 m2. Výpočet ceny nájmu na kancelář je znázorněn 

v následující tabulce. 

Tabulka 56 Cena nájmu kanceláře (vlastní zpracování) 

 m2 / rok 24 m2 / rok cena za měsíc 

Nájemné 1 100 Kč 26 400 Kč 2 200 Kč 

Energie 500 Kč 12 000 Kč 1 000 Kč 

Celkem 1 600 Kč 38 400 Kč 3 200 Kč 

 

Kromě nákladů na nájemné je důležité zjistit výši plánovaných nákladů na provoz společ-

nosti během jednoho roku, některé náklady mohou být placeny měsíčně a některé ročně. 

Kromě těchto nákladů vznikají i další náklady, které jsou vyčísleny v Tabulce 57. 

Tabulka 57 Celkové náklady na podnikatelský plán II (vlastní zpracování) 

 2019 2020 2021 

Zahajovací náklady 129 887 Kč 0 Kč 0 Kč 

Mzdové náklady 247 044 Kč 559 863 Kč 740 228 Kč 

Roční provozní náklady 177 743 Kč 299 687 Kč 445 703 Kč 

Provozní náklady hrazeny měsíčně 183 320 Kč 228 676 Kč 143 184 Kč 

Celkové náklady 737 994 Kč 1 088 226 Kč 1 329 115 Kč 

 

Zahajovací náklady společnosti zahrnují náklady založení společnosti, provoz kanceláře 

na první měsíc podnikání a na marketing. V nákladech na provoz kanceláře byly provede-

ny změny v rámci změny výše nájmu. 
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V oblasti mzdových nákladů je plánováno, že v roce 2021 budou zaměstnáni dva brigádní-

ci, kteří budou přijati na pozici asistent či asistentka. První brigádník bude přijat na šest 

měsíců, který bude pomáhat jednatelce a druhý brigádník bude pracovat v měsících únor 

až březen. Roční a měsíční provozní náklady obsahují náklady, které jsou vynaloženy 

pro efektivní chod účetní kanceláře. Měsíční provozní náklady jsou upraveny o nižší ná-

jemné za kancelář.  

Plánovaná rozvaha, výkaz zisků a ztrát a přehled o peněžních tocích 

Pro zjištění finanční situace společnosti na trhu je potřeba sestavit tři hlavní výkazy účetní 

závěrky po sledované období, a to roky 2019 až 2021. 

Tabulka 58 Plánovaná rozvaha – Podnikatelský inkubátor 

  2019 2020 2021 

 AKTIVA CELKEM 247 043 684 989 1 229 216 

A Pohledávky za upsaný ZK 0 0  0  

B Dlouhodobý majetek 46 140 23 069 338 902 

 DHM – brutto 57 676 57 676 438 466 

 DHM – korekce 11 536 34 607 99 564 

 DHM – netto 46 140 23 069 338 902 

C Oběžná aktiva 200 903 661 920 890 314 

 Krátkodobý finanční majetek 200 903 661 920 890 314 

D Časové rozlišení aktiv 0 0 0 

 PASIVA CELKEM 247 043 684 989 1 229 216 

A Vlastní kapitál 247 043 684 989 1 229 216 

 Základní kapitál 150 000 150 000 150 000 

 Výsledek hospodaření za minulé období 0 97 043 534 989 

 Výsledek hospodaření za účetní období 97 043 437 946 544 227 

B + C Cizí zdroje 0 0 0 

B Rezervy 0 0 0 

C Závazky 0 0 0 

D Časové rozlišení pasiv 0 0 0 

 

Dlouhodobý majetek společnosti v prvním roce podnikání tvoří technické vybavení kance-

láře ve výši 57 676 Kč, které je následně během tří let zcela odepsáno. V roce 2021 si spo-

lečnost pořídila osobní automobil ve výši 380 797 Kč, který bude odepisován v průběhu 

pěti let. Společnost využila na začátku podnikání kontokorent, tento závazek byl ke konci 

roku zcela splacen, proto nefiguruje v konečné rozvaze v roce 2019. 
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Z pohledu pasiv byl do společnosti vložen základní kapitál ve výši 150 000 Kč, který nebyl 

během let navýšen. Hospodářský výsledek společnosti v jednotlivých letech byl dosažen 

z plánovaného výkazu zisků a ztrát. 

Tabulka 59 Plánovaný výkaz zisků a ztrát – Podnikatelský inkubátor 

Položka 2019 2020 2021 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 857 800 1 628 900 2 001 000 

Výkonová spotřeba 471 494 505 292 523 930 

- Spotřeba materiálu 43 270 66 178 36 300 

- Služby 428 224 439 114 487 630 

Osobní náklady 247 044 559 863 740 228 

Odpisy majetku 11 536 23 071 64 957 

Provozní výsledek hospodaření 127 726 540 674 671 885 

Nákladové úroky a podobné náklady 7 920  0 0 

Finanční výsledek hospodaření - 7 920 0 0 

Výsledek hospodaření před zdaněním 119 806 540 674 671 885 

Daň z příjmů (19 %) 22 763 102 728 127 658 

Výsledek hospodaření po zdanění 97 043 437 946 544 227 

Převod podílů na výsledku hospodaření 

společníkům 
0 0 0 

Výsledek hospodaření za účetní období 97 043 437 946 544 227 

Čistý obrat za účetní období 857 800 1 628 900 2 001 000 

 

Společnost dosáhla v jednotlivých letech nejvyšších tržeb v roce 2021, kdy je očekáván 

větší zájem klientů o nabízené služby společnosti. Náklady společnosti během let postupně 

rostou, a to zejména v oblasti služeb a osobních nákladů. V roce 2021 se společnosti zvýši-

ly náklady z důvodu zaplacení kurzů pro získání Certifikace účetních zaměstnanci a dále 

se společnosti zvýšily náklady na základě pořízení osobního automobilu, kdy s jeho poří-

zením souvisejí náklady na pojištění, údržbu či pohonné hmoty. Náklady na spotřební ma-

teriál dosahuje v roce 2020 nejvyšší hodnoty, protože přijetí nového zaměstnance předsta-

vovalo také náklady na nové vybavení do kanceláře. S přijetím nového zaměstnance souvi-

sí také vyšší mzdové náklady. 
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Tabulka 60 Plánované cash flow – Podnikatelský inkubátor 

Výkaz cash flow k 31. 12. (v Kč) 2019 2020 2021 

Peněžní prostředky na začátku období 0 200 903 661 920 

VH z běžné činnosti před zdaněním 119 806 540 674 671 885 

Úpravy o nepeněžité operace 19 456 23 071 64 957 

Odpisy 11 536 23 071 64 957 

Změna stavu rezerv 0 0 0 

Nákladové úroky 7 920 0 0 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před 

zdaněním a změnami ZK 
139 262 563 745 736 842  

Změny stavu pohledávek 0 0 0 

Změna stavu zásob 0 0 0 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před 

zdaněním 
139 262 563 745 736 842 

Výdaje z plateb úroků - 7 920 0 0 

Zaplacená daň z příjmů z běžné činnosti - 22 763 - 102 728 - 127 658 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti 108 579 461 017 609 184 

Výdaje na pořízení stálých aktiv - 57 676 0 - 380 790 

Čistý peněžní tok z investiční činnosti - 57 676 0 - 380 790 

Změny stavu závazků 0 0 0 

Dopady změn vlastního jmění 150 000 0 0 

Čistý peněžní tok z finanční činnosti 150 000 0 0 

Čistá změna finančních prostředků 200 903 461 017 228 394 

Stav peněžních prostředků na konci 

období 
200 903 661 920 890 314 

 

Při sestavení plánovaného cash flow společnost vycházela z předcházejících výkazů, a to 

plánované rozvahy a plánovaného výkazu zisků a ztrát. Prvním základním údajem pro se-

stavení cash flow je výsledek hospodaření před zdaněním, který je uveden právě ve výkazu 

zisků a ztrát, kdy během let došlo k jeho postupnému nárůstu. V roce 2021 došlo ke zvýše-

ní odpisů z důvodu pořízení osobního automobilu. Společnost vykázala během tří let čin-

nosti pouze dvě investice do dlouhodobého majetku, a to nákup technického vybavení 

do kanceláře na začátku podnikání a jak již bylo zmíněno, tak v roce 2021 byl zakoupen 

osobní automobil. Stav peněžních prostředků lze považovat za likvidní, protože společnost 

disponuje s dostatečným množstvím peněžních prostředků na placení svých závazků vůči 

obchodním partnerům i vůči státním institucím jako je Finanční úřad, zdravotní pojišťovny 

či Okresní správa sociálního zabezpečení. 
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12. Analýza rizik 

Každý podnikatelský plán čelí určitým rizikům. Rizika jsou součástí každého podnikání 

a můžou tak ohrozit úspěšnost podnikatelského plánu. Některé hrozby mohou být identifi-

kovány pomocí SWOT analýzy, a proto je potřeba stanovit opatření, díky nimž budou 

hrozby potlačeny nebo alespoň zmírněny jejich dopady. 

Identifikace rizik a jejich hodnocení je uvedeno v Tabulce 61. 

Tabulka 61 Hodnocení rizik (vlastní zpracování) 

Identifikace rizika 
Pravděpodobnost 

výskytu 

Dopad 

rizika 

Závažnost 

rizika 

Vysoká konkurence na trhu 2,5 3 7,5 

Nízké ceny konkurence 1,5 3 4,5 

Změny v legislativě 2,5 2 5 

Nedůvěra ze strany zákazníků 2 4 8 

Neuspokojení potřeb zákazníka 1,2 4,5 5,4 

Špatně provedená služba 0,2 5 1 

 

Celková hodnota rizika je 31,4. 

Z hlediska největší závažnosti bylo identifikováno riziko vysoké konkurence na trhu, po-

kud nebude kontinuálně pracováno na udržování konkurenceschopnosti podniku, tak dojde 

zcela jistě k úbytku klientů a možnému úpadku podniku samotného. 

Návrhy na eliminaci rizik a snížení jejich dopadů 

Tabulka 62 Návrh na eliminaci rizik (vlastní zpracování) 

Nová řešení 
Nová 

pravděpodobnost 

Nový 

dopad 

Nová 

závažnost 

Marketingové aktivity 2 1,5 3 

Nabídka slev a jiné zvýhodnění 1 2 2 

Pravidelná školení a studování zákonů 0,5 2 1 

Vybudování si kvalitního jména 1,5 3 4,5 

Analýza konkurence a rozšíření služeb 1 1,5 1,5 

Pojištění odpovědnosti 0,2 2 0,4 

 

Na základě eliminace se podařilo hodnotu rizik snížit na 12,4. 
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V případě vysoké konkurence podniku je možné toto riziko řešit pomocí vybudování kva-

litního jména, čímž si zajistí i stálou zákaznickou klientelu a dostane se do povědomí 

i ostatních lidí. Pokud konkurence nabízí své služby za nižší ceny, společnost může usku-

tečnit změny ve své cenové politice a v přístupu ke klientům, kdy jim může nabídnout 

i různé doplňkové služby. Neustálé změny v legislativě může podnik eliminovat na základě 

provádění pravidelných školení a individuálního studia zákonů a vyhlášek. Při nedůvěře 

klientů, která pramení z obavy krátkého působení společnosti na trhu tak společnost musí 

investovat prostředky do propagace společnosti i udržování kvality nabízených služeb. 

Nespokojenost klientů může být způsobena různými faktory, proto je nutné se zaměřit 

na analýzu potřeb klientů a rozšířit své služby, například nabídnout klientům online sledo-

vání účetnictví. Při poskytování účetních a daňových služeb vzniká riziko vzniku chyby, 

která by mohla poškodit klienta. Pro snížení vzniku tohoto rizika má společnost uzavřené 

pojištění profesní odpovědnosti. 

Porovnání rizik a jejich eliminace 

Pro porovnání byly jednotlivé hodnoty převedeny do Grafu 3, z kterého je patrné, že dojde 

ke snížení hodnoty rizika přibližně o 80 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3 Porovnání rizika a jeho eliminace (vlastní zpracování) 
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5.3 Ekonomické zhodnocení 

Po sestavení finančního plánu společnosti, který je nedílnou součástí podnikatelského plá-

nu, je potřeba vyhodnotit, zda jsou očekávané výsledky pro fungování společnosti přijatel-

né. K ekonomickému zhodnocení společnosti bude použit ukazatel rentability nákladů 

a čisté současné hodnoty (NPV). 

Ukazatel rentability nákladů (ROC) 

Tento ukazatel vypovídá o tom, kolik % zisku připadne na jednu korunu vynaložených 

nákladů. Tento ukazatel by měl vykazovat v rámci časové řady jako rostoucí trend, proto 

je důležité, aby podnik pečlivě řídil zejména své provozní náklady. 

Ukazatel rentability bude vypočítán podle vzorce (2), pro který je potřeba dosadit na zá-

kladě vypracovaných výkazů dosažený zisk a celkové náklady v období 2019 až 2021. 

Výpočet rentability nákladů bude pro porovnání proveden u obou podnikatelských plánů. 

Tabulka 63 Výpočet ukazatele rentability nákladů (vlastní zpracování) 

Podnikatelský plán I. 2019 2020 2021 

Zisk 59 438 Kč 386 699 Kč 541 466 Kč 

Celkové náklady 784 420 Kč 1 150 794 Kč 1 332 523 Kč 

Rentabilita nákladů (ROC) 8 % 34 % 41 % 

Podnikatelský plán II. 2019 2020 2021 

Zisk 97 043 Kč 437 946 Kč 544 227 Kč 

Celkové náklady 737 994 Kč 1 088 226 Kč 1 329 115 Kč 

Rentabilita nákladů (ROC) 13 % 40 % 41 % 

 

Pro podnikatelský plán I. vykazuje ukazatel rentability nákladů v letech 2019 až 2021 

kladnou hodnotu. Z výše uvedených výpočtů je možné konstatovat, že každá vynaložená 

1 Kč nákladů nám bude přinášet v prvním roce 8 % a v dalších letech kolem 40 % zisku. 

U podnikatelského plánu II. vychází ukazatel rentability náklady v období 2019 až 2021 

také v kladných číslech. Z výpočtu je tedy patrné, že každá vynaložená 1 Kč nákladů bude 

přinášet podniku v prvním roce 13 % zisku a v dalších letech kolem 40 % zisku. 

Při srovnání jednotlivých podnikatelských plánů je možné říct, že podnikatelský plán II. 

vychází v rámci ukazatele rentability nákladů nejlépe. V rámci tohoto podnikatelského 

plánu jsou jeho hodnoty v prvním a druhém roce vyšší než u podnikatelského plánu I. 
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Proto je doporučeno, aby při založení podniku bylo jako první vyzkoušeno získání mož-

nosti využití podnikatelského inkubátoru. Nebo v rámci prvního podnikatelského plánu 

vyhledat jiné prostory kanceláře, kde náklady na nájem budou nižší. 

Čistá současná hodnota (NPV) 

NPV patří mezi metody investičního rozhodování, při které je respektován faktor času po-

mocí diskontování. Tato metoda zohledňuje dobu životnosti projektu a i možnost investo-

vání do podobně rizikového projektu. Výsledná hodnota této metody udává, kolik finanč-

ních prostředků podnikatelce přinese realizace daného projektu. 

Pro výpočet čisté současné hodnoty je potřeba stanovit diskont, který bude vypočítán 

na základě odhadované přirážky, výše úrokové sazby u nejvýhodnějšího termínovaného 

vkladu a průměru míry inflace za poslední tři roky. 

Tabulka 64 Parametry pro výpočet diskontu (vlastní zpracování) 

 
Riziková 

přirážka 

Termínovaný 

vklad 

Inflace 

2015 2016 2017 

Sazba 2 3,4 0,3 0,7 2,5 

 

Výpočet diskontu = 2 + 3,4 + 1,2 = 6,6 % 

Doba podnikatelského projektu je stanovena na více než dva a půl roku, kdy projekt bude 

diskontován sazbou 6,6 %. Projekt bude přijatelný pouze tehdy, pokud bude hodnota NPV 

kladná. 

Tabulka 65 Podnikatelský plán I - NPV (vlastní zpracování) 

 Rok Cash flow Diskontovaný CF 

0 2019 163 298 Kč 163 298 Kč 

1 2020 409 770 Kč 384 399 Kč 

2 2021 225 633 Kč 198 558 Kč 

Kumulovaný CF 746 255 Kč 

 

Pro podnikatelský plán I byl kumulovaný diskontovaný CF za dva a půl roku podnikání 

zjištěn ve výši 746 255 Kč a od této částky bude dále odečtena částka, která byla na počát-

ku vložena do podnikání, ve výši 150 000 Kč. 

NPV = 746 255 – 150 000 = 596 255 Kč 
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Hodnota NPV byla vypočítána jako kladná, a proto by měl být projekt přijat. Počáteční 

investice ve výši 150 000 Kč nám přinese za dobu podnikání dalších 596 255 Kč. 

Tabulka 66 Podnikatelský plán II - NPV (vlastní zpracování) 

 Rok Cash flow Diskontovaný CF 

0 2019 200 903 Kč 200 903 Kč 

1 2020 461 017 Kč 432 474 Kč 

2 2021 228 394 Kč 200 988 Kč 

Kumulovaný CF 834 365 Kč 

 

Pro podnikatelský plán II byl kumulovaný diskontovaný CF za dva a půl roku podnikání 

zjištěn ve výši 834 365 Kč. 

NPV = 834 365 – 150 000 = 684 365 Kč 

V rámci podnikatelského plánu II byla hodnota NPV vypočítána jako kladná, a proto 

by měl být i tento projekt přijat. Počáteční investice ve výši 150 000 Kč nám přinese za 

dobu podnikání dalších 684 365 Kč. 

Při porovnání podnikatelského plánů lze usoudit, že hodnota NPV vychází nejlépe u pod-

nikatelského plánu II, který přinese podniku vyšší zhodnocení. 

Celkové ekonomické zhodnocení 

V případě založení podniku je podle výsledných hodnot ROC a NPV doporučena varianta 

podnikatelského plánu II, který přináší nejvyšší zisk i zhodnocení pro podnik. 
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ZÁVĚR 

V současnosti se problematika zpracování účetnictví a daní týká všech podnikatelských 

subjektů na území České republiky. Ne každý podnikatel (fyzická či právnická osoba) 

se ji může naplno věnovat, ať z důvodu potřebných znalostí, odbornosti či času, a proto 

podniky využívají služeb dodavatelů, kteří se na poskytování takových služeb specializují.  

Cílem této diplomové práce bylo zpracování podnikatelského plánu založení podniku 

v oblasti účetního a daňového poradenství. Hlavním předpokladem pro úspěšný start nové-

ho podniku představuje nalezení vhodné příležitosti na trhu. Pro založení podniku je ne-

zbytné stanovení vize, dát jí patřičný řád a pečlivě naplánovat všechny oblasti podnikání. 

Právě k ucelení veškerých potřebných informací slouží předkládaný podnikatelský plán. 

V teoretické části byla provedena analýza legislativních požadavků na založení podniku 

s důrazem na legislativu, která se dotýká podnikání v oblasti účetního a daňového poraden-

ství. Jednotlivé kroky založení společnosti byly projednány s patřičnými orgány státní 

správy. 

Před samotnou projektovou částí byla provedena analýza procesu zakládání podniku, 

kde byly porovnány dvě vybrané formy podnikání, a to živnostník a společnost s ručením 

omezeným. Na základě srovnání jednotlivých aspektů byla pro nově zakládanou společ-

nost zvolena forma společnosti s ručením omezeným. Návazně bylo nezbytné zpracovat 

ujasnění pozice samotného daňového subjektu a jeho povinných odvodů, které vyplývají 

z podnikání. Pro zjištění aktuální situace na trhu byly provedeny analýzy SLEPT a SWOT. 

Následně byla provedena analýza možnosti financování podniku prostřednictvím cizích 

zdrojů, v rámci které byly porovnány produkty bankovních institucí s možností alternativ-

ního financování prostřednictvím strukturálních fondů Evropské unie. V rámci alternativ-

ního financování byla zvolena možnost podnikatelského inkubátoru. 

V projektové části diplomové práce byly vytvořeny dvě varianty podnikatelského plánu. 

U prvního varianty podnikatelského plánu bylo zvoleno financování prostřednictvím kon-

tokorentu a operativního leasingu. V případě druhého podnikatelského plánu byla zvolena 

možnost získání podnikatelského inkubátoru, proto při zpracování podnikatelského plánu 

byla použita jejich osnova. 
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V závěru diplomové práce bylo provedeno ekonomické zhodnocení obou variant podnika-

telského plánu prostřednictvím metody čisté současné hodnoty a ukazatele nákladů na ka-

pitál. Výsledky obou variant byly následně porovnány a bylo zjištěno, že varianta podnika-

telského plánu II, kdy je využit podnikatelský inkubátor, se z ekonomického hlediska jeví 

jako nejpřijatelnější. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

APZ  Aktivní politika zaměstnanosti 

CF  Cash Flow 

ČR  Česká republika 

ČZSO  Český statistický úřad 

DIČ  Daňové identifikační číslo 

DPH  Daň z přidané hodnoty 

DPPO  Daň z příjmů právnických osob 

EET  Elektronická evidence tržeb 

EU  Evropská unie 

FO  Fyzická osoba 

GDPR  General Data Protection Regulation – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 

IČO  Identifikační číslo osoby 

NPV  Net Present Value – Čistá současná hodnota 

OR  Obchodní rejstřík 

OKEČ  Odvětvové klasifikace ekonomických činností 

OSSZ  Okresní správa sociálního zabezpečení 

OSVČ  Osoba samostatně výdělečně činná 

PO  Právnická osoba 

ROC  Ukazatel rentability nákladů 

SÚPM  Společensky účelná pracovní místa. 

ÚP ČR  Úřad práce České republiky 
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PŘÍLOHA P I: DOTAZNÍK PRO ZALOŽENÍ S.R.O.  

Dotazník pro založení společnosti s ručením omezeným 

Název společnosti (obchodní firma): Acountax s.r.o. 

(doporučujeme prolustrovat podobnost názvu na www.justice.cz a http://overovac.cz) 

Sídlo společnosti: Plačkov 1589, 769 01 Holešov 

(budova s č.p. nebo č.e., souhlas s umístěním sídla Vám přichystá naše kancelář, poté na ní musí být ověřeny 

podpisy majitelů nemovitosti) 

Předmět podnikání: 

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

(http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-455#prilohy) 

Jiné: činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 

Jednatelé: 

Jméno, příjmení, titul: Radka Ponížilová Rodné příjmení: Ponížilová 

RČ  886023/4834  Dat. narození: 23. 10. 1988 Místo, okres narození: Kroměříž 

Trvalé bydliště: Plačkov 1589, 769 01 Holešov Číslo OP ……………………… 

(nejlépe přiložit scan OP, u občanů ČR Vám vyhotovíme rejstřík trestů v naší kanceláři) 

Způsob podepisování: 

samostatně 

 společně 

Základní kapitál: (nejméně 1,- Kč) 150 000 Kč 

(vhodné zvolit podle prostředků nutných k zahájení podnikání) 

Společníci, jejich vklady a podíly: 

Jméno, příjmení, titul: Radka Ponížilová Rodné příjmení: Ponížilová 

RČ: 886023/xxxx Dat. narození: 23. 10. 1988 

Trvalé bydliště: Plačkov 1589, Holešov. (nejlépe přiložit scan OP) 

Vklad 150 000 Kč - podíl o velikosti (v procentech nebo ve zlomku) 100 % 

Správce vkladu: 

Jméno, příjmení, titul: Radka Ponížilová RČ: 886023/xxxx Dat. narození:23. 10 1988 

Trvalé bydliště: Plačkov 1589, Holešov Číslo OP …………………… 

(osoba, která zřídí účet u banky, nejlépe někdo ze společníků či jednatelů) 

 

 

 

 

 

http://www.justice.cz/
http://overovac.cz/


 

 

Údaje kontaktní osoby: 

Jméno a příjmení: Radka Ponížilová 

Telefon: 724 990 xxx E-mail: radka.ponizilova@seznam.cz 

Další náležitosti společenské smlouvy či zakladatelské listiny prokonzultujeme po zaslání 

vyplněného dotazníku při osobní schůzce nebo telefonicky. 

 

V Holešově, dne 1. 3. 2019            …………………………………………… 

 podpis 



 

 

PŘÍLOHA P II: ZAKLADATELSKÁ LISTINA 

Zakladatelská listina 

obchodní společnosti 

Accountax s.r.o. 

ke dni 15. 3. 2018 

I. 

Název a sídlo společnosti 

Obchodní firma: Accountax s.r.o. 

Sídlo: Plačkov 1589, Holšov 

IČ: 23103011 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

II. 

Předmět podnikání 

Předmět podnikání: 

- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 

III. 

Společník 

Jediným společníkem a zakladatelem je Bc. Radka Ponížilová, nar. 23. 10. 1988, bytem 

Holešov, Plačkov 1589. 

IV. 

Základní kapitál 

Základní kapitál společnosti tvoří peněžitý vklad společníka ve výši 150 000,- Kč, slovy 

stopadesáttisíc korun českých. Správce vkladu je Bc. Radka Ponížilová, nar. 23. 10. 1988, 

bytem Holešov, Plačkov 1589. 100 % základního kapitálu společnosti bylo splaceno. 

V. 

Obchodní podíl 

Obchodní podíl představuje práva a povinnosti společníka a jím odpovídající účast na spo-

lečnosti. Jeho výše se určuje poměrem vkladu společníka k základnímu kapitálu a u jedi-

ného společníka činí 100 %. 

Obchodní podíl je převoditelný na jiné osoby, dědí se a jeho rozdělení je možné při převo-

du nebo přechodu na dědice. 

Pro zvýšení a snížení základního kapitálu platí příslušná ustanovení platného zákona o ob-

chodních korporacích. 

O zvýšení a snížení základního kapitálu rozhoduje společník. 

 

 

 



 

 

VI. 

Práva a povinnosti zakladatele (společníka) 

Společník (zakladatel) má práva, která mu přísluší na základě právních předpisů. 

Společník (zakladatel) je především povinen plnit uložené povinnosti v souladu 

s obchodním zákonem. 

VII. 

Orgány společnosti 

Zakladatel vykonává funkci valné hromady, která rozhoduje v souladu s příslušnými usta-

noveními platného zákona o obchodních korporacích. Valná hromada je nejvyšším orgá-

nem společnosti. Statutárním orgánem společnosti je jednatel. 

Jednatelem společnosti je: 

Bc. Radka Ponžílová, nar. 23. 10. 1988, bytem Holešov, Plačkov 1589. 

Jednatel je oprávněn jednat jménem společnosti ve všech věcech týkajících se společnosti. 

Jednatele jmenuje a odvolává zakladatel z titulu výkonu působnosti valné hromady. 

VIII. 

Jednání a podepisování 

Jménem společnosti jedná a podepisuje jednatel. 

IX. 

Rozdělování zisku 

O rozdělování zisku rozhoduje společník na návrh jednatele. Po odečtení částek, připadají-

cích na daně a doplnění rezervního fondu, určí společník, jaká část zisku zůstává společ-

nosti pro její rozvoj. 

X. 

Zrušení a zánik společnosti 

Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. Zániku společnosti předchází její 

zrušení s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li její obchodní jmění na právního nástup-

ce. Společnost se zrušuje, kromě důvodů stanovených v zákoně, též rozhodnutím společní-

ka o likvidace. 

XII. 

Společnost se zakládá na dobu neurčitou. 

XIII. 

Právní poměry společnosti s ručením omezeným se řídí příslušnými ustanoveními platného 

zákona o obchodních korporacích a dalšími právními normami, které s činností společnosti 

souvisí, pokud touto zakladatelskou listinou nejsou upraveny jinak. 

 

Za správnost a úplnost: 

……………………………… 

Radka Ponížilová, jednatelka 



 

 

PŘÍLOHA P III: ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ JEDNATELE 

Čestné prohlášení 

jednatele společnosti s ručením omezeným  
 

Accountax, s.r.o. 

 

o splnění podmínek pro výkon funkce jednatele společnosti   

 

Já, níže podepsaná Radka Ponížilová, r.č. 886023/xxx, bytem Plačkov 1589, 769 01 

Holešov, jednatel společnosti Accountax, s. r. o., sídlem Plačkov 1589, 769 01 Holešov 

 

prohlašuji, 

 

že splňuji podmínky pro výkon funkce jednatele společnosti, a to  

a) jsem plně způsobilý k právním úkonům, 

b) splňuji podmínky provozování živnosti dle § 6 zákona č. 455/1991 Sb. v platném 

znění,  

c) nenastala u mě žádná skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti dle § 8 

zákona č. 455/1991 Sb. v platném znění,  

d) není u mě dána překážka podle §38l obchodního zákoníku, v platném znění. 

 

Dále prohlašuji, že souhlasím s ustanovením do funkce jednatele společnosti Acountax, 

s.r.o. a se zápisem všech údajů do obchodního rejstříku ve smyslu § 31 odst. 3 obchodního 

zákoníku. 

 

Své shora uvedené prohlášení prokazuji výpisem z trestního rejstříku. 

 

 

V Holešově dne ……………… 

 

 

Úředně ověřený podpis: 

 

 

     …………………..………………………. 

                

 

Příloha: - výpis z trestního rejstříku, 

  - potvrzení finančního úřadu 



 

 

PŘÍLOHA P IV: ROZHODNUTÍ JEDNATELE O UMÍSTĚNÍ SÍDLA 

SPOLEČNOSTI 

Rozhodnutí jednatele o umístění sídla společnosti 
 

Zakladatel a jednatel obchodní společnosti Accountax s.r.o. 

 

Radka Ponížilová 

bytem: Plačkov 1589, Holešov 

narozen: 23. 10. 1988, r.č.: 886023/xxxx 

 

tímto rozhoduje, že plnou adresou sídla obchodní společnosti 

 

Accountax s.r.o. 

 

je Plačkov 1589, 769 01 Holešov 

 

 

 

V Holešově, dne ........................ 

 

 

 ................................................. 

 Radka Ponížilová, jednatelka 



 

 

PŘÍLOHA P V: SOUHLAS MAJITELŮ NEMOVITOSTI 

S UMÍSTĚNÍM SÍDLA SPOLEČNOSTI 

Souhlas s umístěním sídla nově vzniklé společnosti Accountax s.r.o. 

 

My, níže podepsaní: 

Radovana Ponížilová, narozena X. X. 1962, bytem Plačkov 1589, 769 01 Holešov, 

František Ponížil, narozen X. X. 1962, bytem Plačkov 1589, 769 01 Holešov, 

jakožto výluční vlastnici níže specifikované nemovitosti 

tímto udělujeme souhlas k tomu, aby 

v rodinném domě č. p. 1589, stojící na pozemku parcely č. 1521/1, na adrese Plačkov 

1589, 769 01, zapsané u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Hole-

šov, na listu vlastnictví č. 2829, pro obec Holesšov, bylo umístěno sídlo nově vzniklé spo-

lečnosti Accountax s.r.o., a zároveň potvrzujeme, že tento souhlas lze považovat za právní 

důvod užívání místnosti, do nichž je umístěno sídlo této společnosti. 

 

V Holešově dne ………… 

 

Úředně ověřené podpisy: 

 

 …………………………… …………………………… 

 František Ponížil Radovana Ponížilová 



 

 

PŘÍLOHA P VI: PROHLÁŠENÍ SPRÁVCE VKLADU O SLOŽENÍ 

ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU 

Prohlášení správce vkladu o složení 

základního kapitálu 

 

Prohlašuji, že zakladatel a jediný společník společnosti 

Accountax s.r.o. 

se sídlem: Plačkov 1589, 769 01 Holdšov 

 

a to pani 

 

Radka Ponížilová 

bytem: Plačkov 1589, 769 01 Holešov 

narozen: 23. 10. 1988, r.č.: 886023/xxxx 

 

splatila před zápisem společnosti Accountax s.r.o. do obchodního rejstříku celý svůj vklad, 

a to v celkové výši 150 000,- Kč (slovy stopadesáttisíc českých). 

 

Vklad byl splacen tak, že částka 150 000,- Kč byla složena ve prospěch účtu číslo: 

291835156 / 2010 vedeného u Fio banky. 

 

 

 

 

V Holešově, dne ............................. 

 

 

 

................................................. 

Radka Ponížilová 

správce vkladu 

 



 

 

PŘÍLOHA P VII: JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ 

 

 



 

 

 



 

 

PŘÍLOHA P VIII: PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI PRÁVNICKÉ 

OSOBY 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

PŘÍLOHA P IX: PŘIHLÁŠKA DO REGISTRU ZAMĚSTNAVATELŮ 

 



 

 

PŘÍLOHA P X: OZNÁMENÍ O NÁSTUPU DO ZAMĚSTNÁNÍ 

 



 

 

PŘÍLOHA P XI: PŘIHLÁŠKA ZAMĚSTNAVATELE 

 



 

 

PŘÍLOHA P XII: HROMADNÉ OZNÁMENÍ ZAMĚSTNAVATELE 

 



 

 

PŘÍLOHA P XIII: PŘIHLÁŠKA K POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI 

ZAMĚSTNAVATELE 

 



 

 

PŘÍLOHA P XIV: FOTOGRAFIE - KANCELÁŘE 

 

 

 



 

 

PŘÍLOHA P XV: VZOR – SMLOUVA O BĚŽNÉM ÚČTU – FIO 

BANKA 

 



 

 

 



 

 

PŘÍLOHA P XVI: ŽÁDOST O KONTOKORENT – FIO BANKA 

 



 

 

 



 

 

PŘÍLOHA P XVII: SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ – OPERATIVNÍ 

LEASING 

Číslo Datum Akontace 5 % Splátka  
Kumulace 

splátek 
Zůstatek 

- - - - - 596 600 Kč 

0 2. 5. 2019 29 830 Kč - 29 830 Kč 566 770 Kč 

1 15. 5. 2019 - 7 749 Kč 37 579 Kč 559 021 Kč 

2 15. 6. 2019 - 7 749 Kč 45 328 Kč 551 272 Kč 

3 15. 7. 2019 - 7 749 Kč 53 077 Kč 543 523 Kč 

4 15. 8. 2019 - 7 749 Kč 60 826 Kč 535 774 Kč 

5 15. 9. 2019 - 7 749 Kč 68 575 Kč 528 025 Kč 

6 15. 10. 2019 - 7 749 Kč 76 324 Kč 520 276 Kč 

7 15. 11. 2019 - 7 749 Kč 84 073 Kč 512 527 Kč 

8 15. 12. 2019 - 7 749 Kč 91 822 Kč 504 778 Kč 

9 15. 1. 2020 - 7 749 Kč 99 571 Kč 497 029 Kč 

10 15. 2. 2020 - 7 749 Kč 107 320 Kč 489 280 Kč 

11 15. 3. 2020 - 7 749 Kč 115 069 Kč 481 531 Kč 

12 15. 4. 2020 - 7 749 Kč 122 818 Kč 473 782 Kč 

13 15. 5. 2020 - 7 749 Kč 130 567 Kč 466 033 Kč 

14 15. 6. 2020 - 7 749 Kč 138 316 Kč 458 284 Kč 

15 15. 7. 2020 - 7 749 Kč 146 065 Kč 450 535 Kč 

16 15. 8. 2020 - 7 749 Kč 153 814 Kč 442 786 Kč 

17 15. 9. 2020 - 7 749 Kč 161 563 Kč 435 037 Kč 

18 15. 10. 2020 - 7 749 Kč 169 312 Kč 427 288 Kč 

19 15. 11. 2020 - 7 749 Kč 177 061 Kč 419 539 Kč 

20 15. 12. 2020 - 7 749 Kč 184 810 Kč 411 790 Kč 

21 15. 1. 2021 - 7 749 Kč 192 559 Kč 404 041 Kč 

22 15. 2. 2021 - 7 749 Kč 200 308 Kč 396 292 Kč 

23 15. 3. 2021 - 7 749 Kč 208 057 Kč 388 543 Kč 

24 15. 4. 2021 - 7 749 Kč 215 806 Kč 380 794 Kč 

 



 

 

PŘÍLOHA P XVIII: ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO PODNIKATELSKÉHO 

INKUBÁTORU 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

PŘÍLOHA P XIX: OSNOVA – PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR 

 



 

 

PŘÍLOHA P XX: LETÁK – NOVÁ ŠANCE VE ZLÍNSKÉM KRAJI 

 



 

 

PŘÍLOHA P XXI: DOTAZNÍK PRO POTENCIÁLNÍHO 

ZAMĚSTNAVATELE 

 



 

 

PŘÍLOHA P XXII: ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK NA VYHRAZENÍ SÚPM 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

PŘÍLOHA P XXIII: VZOR – VYÚČTOVÁNÍ MZDOVÝCH NÁKLADŮ 

(SÚPM) 

 

 



 

 

PŘÍLOHA P XXIV: LETÁK – ZÁRUKY PRO MLADÉ VE ZLÍNSKÉM 

KRAJI 

 



 

 

PŘÍLOHA P XXV: CERTIFIKACE ÚČETNÍCH – PŘEHLED CEN 

KURZŮ 

Uvedené ceny jsou platné pro rok 2018. 

Název kurzu Běžná cena 

Cena pro adepty re-

gistrované v systému 

Certifikace účetních 

Daně – přípravný kurz vč. tréninku 17 990 Kč 16 190 Kč 

Podniková ekonomika – přípravný kurz vč. 

Tréninku 
11 100 Kč 9 990 Kč 

Finanční účetnictví a výkaznictví – přípravný 

kurz vč. Tréninku 
18 390 Kč 16 550 Kč 

Účetnictví principy a techniky – přípravný kurz 

vč. Tréninku 
18 690 Kč 14 950 Kč 

Manažerské finance – přípravný kurz vč. 

tréninku 
18 990 Kč 15 490 Kč 

Právo – přípravný kurz 18 890 Kč 15 120 Kč 

Celková cena pro 1. stupeň certifikace  

– Certifikovaný účetní 
104 050 Kč 88 290 Kč 

IFRS – přípravný kurz vč. tréninku 28 990 Kč 27 540 Kč 

Finanční řízení – intenzivní tréninkový kurz 14 850 Kč 13 365 Kč 

Manažerské účetnictví – intenzivní konzultace 3 390 Kč 2 370 Kč 

IFRS – zkouška nanečisto 1 200 Kč 840 Kč 

Celková cena pro 2. stupeň certifikace – 

Účetní expert 
48 430 Kč 44 115 Kč 

 



 

 

PŘÍLOHA P XXVI: KARTA MAJETKU – TECHNICKÉ VYBAVENÍ 

KANCELÁŘE 

 



 

 

PŘÍLOHA P XXVII: VZOR – PRACOVNÍ SMLOUVA 

Pracovní smlouva 

Zaměstnavatel: Accoutax s.r.o. 

se sídlem: Plačkov 1589, 769 01 Holešov 

IČ: 23103011 

a 

zaměstnanec: Radka Ponížilová 

datum narození: 23. 10. 1988 

bydliště: Plačko 1589, 769 01 Holešov 

 

uzavírají následující 

pracovní smlouvu 

1. Zaměstnanec nastoupí do práce na pracovní pozici: všeobecná účetní 

2. Místem výkonu práce: J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín 

3. Zaměstnanec nastoupí do práce dne 2. 5 2019. 

Pracovní poměr se sjednává od 2. 5. 2019 na dobu neurčitou se zkušební dobou na ob-

dobí 3 měsíce, na plný úvazek ve výši 40 hod/týdně dle § 79, odst. 1, Zákona 

č. 262/2006 Sb., zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů. 

4. Zaměstnanec souhlasí s vysláním na služební cesty dle potřeby zaměstnavatele. 

5. Zaměstnanec souhlasí s tím, aby zaměstnavatel evidoval a pro účely pracovněpráv-

ních, zdravotních, sociálních a podobných agend používal rodné číslo pracovníka. 

6. Zaměstnanec se zavazuje, že bude dodržovat pracovní kázeň a byl seznámen s pracov-

ními povinnostmi, s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při prací, 

s protipožárními předpisy, jenž musí při své práci dodržovat. Zaměstnanec se také za-

vazuje, že bude zachovávat mlčenlivosti o výrobních, obchodních a organizačních 

skutečnostech, které mají být utajeny. Tato povinnost trvá i při případném rozvázání 

pracovního poměru. 

7. Zaměstnavatel se zavazuje, že bude zaměstnanci přidělovat práci podle této pracovní 

smlouvy, vytvářet podmínky stanovené právními předpisy, zejména též podmínky pro 

bezpečnost práce. 

8. Za vykonanou práci obdrží zaměstnanec mzdu, která je stanovena ve výši 23 000 Kč. 

Mzda bude vyplácena v obvyklých výplatních termínech u zaměstnavatele, což je 

20. dne v měsíci. 

9. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z tohoto poměru se řídí ustano-

vením zákoníku práce, dalších pracovněprávních předpisů, prováděcích předpisů, ús-

tavním řádem a jinými obecně závažnými právními předpisy. 

 

Ve Zlíně dne 2. 5. 2019 

 

 ………………………………... ………………………………... 

 Zaměstnavatel Zaměstnanec 



 

 

PŘÍLOHA P XXVIII: VZOR – DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE 

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE 

 

Zaměstnavatel: Accountax s.r.o. 

se sídlem: Plačkov 1589, Holešov 

IČ: 23103011 

zastoupena: Radkou Ponížilovu, jednatelkou 

 

a 

 

zaměstnanec: xxx xxxxxxx 

r. č.  xxxxxx/xxxx 

bytem xxxxxxxxxxx 

spolu uzavírají tuto dohodu o provedení práce podle ustanovení § 75 zákona č. 262/2006 

Sb., zákoníku práce. 

Článek I. 

1. Zaměstnanec se touto dohodou zavazuje provést pro zaměstnavatele práci administra-

tivní pracovník 

2. Místo výkonu práce J.A.Bati 5520, Zlín 

3. Zaměstnanec se zavazuje, že práci bude pro zaměstnavatele provádět v období 

od 1. 2. 2020. do 31. 3. 2020, a to podle potřeb zaměstnavatele. 

4. Rozsah výkonu práce podle této dohody nepřekročí 300 hodin za kalendářní rok 

v souladu se zákoníkem práce. 

5. Zaměstnavatel i zaměstnanec berou na vědomí, že rozsah prací vykonaných u zaměst-

navatele v jednom kalendářním roce nesmí překročit 300 hodin. Do rozsahu se započí-

tává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním 

roce na základě jiné dohody o provedení práce. 

Článek II. 

Za vykonanou práci náleží zaměstnanci odměna v hrubé 85 Kč / hodna. Odměna je splatná 

v hotovosti. Odměna je splatná měsíčně a bude vyplacena vždy do 20. dne kalendářního 

měsíce. 

Článek III. 

1. Tuto dohodu je možné zrušit dohodou účastníků ke sjednanému dni. 

2. Ostatní práva a povinnosti zaměstnavatele i zaměstnance se řídí příslušnými ustanove-

ním zákoníku práce. 

3. Tato dohoda je uzavřena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zaměstnanec a 

jeden zaměstnavatel. 

V ....................................... dne ........................................ 

 

 ................................................... ............................................ 

 zaměstnavatel zaměstnanec 



 

 

PŘÍLOHA P XXIX: MZDOVÉ NÁKLADY 

Výpočet mzdy zaměstnance – hlavní pracovní poměr: 

Zaměstnanec Účetní asistent/ka 

Měsíční hrubá mzda 23 000 Kč 18 000 Kč 

SP zaměstnavatel (25 %) 5 750 Kč 4 500 Kč 

ZP zaměstnavatel (9 %) 2 070 Kč 1 620 Kč 

Super hrubá mzda 30 821 Kč 24 120 Kč 

Základ pro výpočet zálohy na daň 30 900 Kč 24 200 Kč 

SP zaměstnanec (6,5 %) 1 495 Kč 1 170 Kč 

ZP zaměstnanec (4,5 %) 1 035 Kč 810 Kč 

Záloha na daň 4 635 Kč 3 630 Kč 

Slevy na dani (poplatník) 2 070 Kč 2 070 Kč 

Daň 2 565 Kč 1 560 Kč 

Čistá mzda 17 905 Kč 14 460 Kč 

   

Celkové odvody státu:   

Sociální pojištění 7 245 Kč 5 670 Kč 

Zdravotní pojištění 3 105 Kč 2 430 Kč 

Daň z příjmů ze závislé činnosti 2 565 Kč 1 560 Kč 

Celkem 12 915 Kč 9 660 Kč 

   

Celkové mzdové náklady 30 820 Kč 24 120 Kč 

 

Mzdové náklady na brigádníka – dohoda o provedení práce 

Mzda 85 Kč/hodina 

Odpracováno hodin 116 hodina za měsíc 

Měsíční hrubá mzda 9 860 Kč 

Podepsané daňové prohlášení Ano 

SP zaměstnanec 0 Kč 

ZP zaměstnanec 0 Kč 

Záloha na daň 1 485 Kč 

Sleva na dani 1 485 Kč 

Daň 0 Kč 

Čistá mzda 9 860 Kč 

 



 

 

PŘÍLOHA P XXX: KARTA MAJETKU – OSOBNÍ AUTOMOBIL 

 



 

 

PŘÍLOHA P XXXI: PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI K DANI 

Z PŘIDANÉ HODNOTY 

 



 

 

 


