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Úvod 

Předmětem této diplomové práce je založení podniku, a to jak z pohledu právního, tak 

ekonomického. Téma bylo zvoleno z důvodu jeho aktuálnosti, zejména v době startupů 

a všudypřítomné globalizace. Hlavní náplní činnosti nově vznikajících podniků již nemusí být 

výroba v klasickém slova smyslu jako tomu bylo, ale často je možné se setkat s podniky 

operujícími zcela v rámci internetového prostředí. Tento koncept představuje nové výzvy pro 

budoucí podnikatele z pohledu volby správné právní formy podnikání a vyhodnocování 

životaschopnosti podniků. Ačkoliv rekodifikace civilního práva přinesla změny spočívající ve 

zjednodušení podmínek pro založení podniku, vlna regulace v posledních letech tuto tendenci 

nového občanského zákoníku oslabila, když začínajícím podnikatelům stanovuje další 

povinnosti například ve formě EET nebo evidence skutečných majitelů. 

Cílem této diplomové práce je popis procesu založení podniku v českém právním 

prostředí. Základní metodou k dosažení cíle práce je deskripce, neboť jsou popisovány 

jednotlivé formy podnikání a proces jejich založení. Další metodou je komparace, pomocí které 

jsou srovnávány a přirovnávány různé formy podnikání za účelem stanovení jejich shodných a 

rozdílných znaků. Komparace je dosaženo i za pomocí metod deskripce, analýzy, tedy rozboru 

jednotlivých modalit forem podnikání na jednotlivé jednodušší části a syntézy neboli 

spojováním jednotlivých částí v celek. Pro vyvození závěrů komparace je využito dedukce, 

zatímco indukce je použito k jejich zobecnění.  

Práce je rozdělena do pěti částí. První část se zabývá legislativním základem podnikání, 

včetně změn, které přinesla rekodifikace civilního práva a vlivu Evropské unie na podnikání 

v České republice. 

V druhé části jsou vypsány základní pojmy spojené s podnikáním a jsou představeny 

základní právní formy, které jsou k podnikání využívány. Práce se se v této části zaměřuje 

zejména na živnostenské podnikání fyzické osoby a podnikání skrze společnost s ručením 

omezeným. 

 Třetí část této práce se zabývá s ekonomickými aspekty podnikání a s podnikatelským 

plánem, jeho důležitostí pro podnikání a jeho strukturou. Jsou představeny základní 

ekonomické předpoklady pro založení podniku, jakými jsou například analýza trhu, 

marketingový plán, finanční plán a analýza příležitostí a rizik. Motivací pro založení podniku 

je profit, proto se práce zabývá i jeho vytvářením a případným přenosem zisku z podnikání na 

osobu podnikatele, aby byla naplněna jeho hlavní motivace. 
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Obsahem čtvrté části je srovnání vybraných právních forem podnikání, tedy porovnání 

výhod a nevýhod podnikání fyzické osoby a společnosti s ručením omezeným, a to z pohledu 

jejich založení i následného provozu.  

Pátá část je případovou studií, která je praktickou aplikací teoretických východisek z 

předchozích částí. Práce se v ní zabývá založením společnosti s ručením omezeným a 

zahájením podnikání.  

Předkládaná diplomová práce by měla být přínosem zejména pro ty, kteří plánují založit 

podnik svépomocí. Případová studie je modelem založení jednoduché společnosti s ručením 

omezeným, kterým se začínající podnikatel může řídit v případě, že se bude chtít věnovat svému 

vlastnímu podnikání, ale nebude mít potřebné právní znalosti. Předkládaná diplomová práce 

obsahuje nejen nezbytné právní informace o jednotlivých formách podnikání, ale zahrnuje i 

základní ekonomický rozbor podnikání, jeho založení a provoz, včetně základních právních 

povinností spojených se zahájením podnikání.  
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1. Právní úprava podnikání v České republice 

Podnikání, stejně jako většina aspektů lidského života je v České republice upraveno 

zákony a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Po sametové revoluci bylo nutné začít 

s podnikatelským právem téměř od počátku, jelikož zde za doby komunistické vlády svobodné 

podnikání téměř neexistovalo1. Kapitalismus, ač zaběhnutý ve velké části světa, byl v České 

republice novinkou, což znamenalo dlouhé období transformace. 

Právní základ pro podnikání prošel od revoluce velmi turbulentními změnami, než se 

ustálil v současné podobě, kdy je právo podnikat jedním ze základních práv, které má navíc 

velmi komplexní legislativní úpravu. Jako základní právo patří mezi takzvaná hospodářská, 

sociální a kulturní práva, která se nachází v hlavě čtvrté ústavního zákona č. 2/1992 Sb., 

o vyhlášení listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“). Specifikem těchto práv je 

jejich vynutitelnost pouze v mezích zákona2, nelze tedy právo podnikat brát jako absolutní 

svobodu, jež by nepodléhala žádné další úpravě ze strany státu a zároveň není možné se na státu 

dovolávat splnění tohoto práva například tím, že pro nás podnikání zařídí.  Tím se odlišuje 

například od práva na život, jež musí být neustále chráněno, nesmí být omezeno a neexistují 

výjimky, jež by ho omezovaly. 

Požadavek Listiny na stanovení podmínek podnikání zákonnými předpisy je v České 

republice naplněn řadou předpisů, jež se v průběhu let postupně stávaly účinnými, novelizovaly 

se nebo byly rušeny. Stav, který panuje dnes, je tak výsledkem dlouhého procesu učení se 

kapitalismu, stejně jako vlivu mezinárodních organizací a okolních států. 

Pro porozumění současné legislativní situace je podstatná zejména rekodifikace 

civilního práva z roku 2014, jež přinesla zásadní změny v oblasti podnikání mimo jiné 

z hlediska obchodních společností, obchodních vztahů a právních jednání zavazujících 

podnikatele, například v samotném chápaní právnické osoby3. 

  

                                                           
1 Viz důvodová zpráva k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. 
2 FILIP, J. a SVATOŇ, J. Státověda. 5. vyd. Brno: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. str. 195-198. 

ISBN 9788073576851, str. 400. 
3 ŠVESTKA, J., et al. Občanský zákoník: komentář. Svazek I, (§ 1 až 654), 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 

2014, lxv, str. 76. ISBN 9788074783708, str. 1736. 
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1.1. Podnikání v České republice před rekodifikací civilního práva 

Porevoluční podnikání bylo z právního hlediska ovládáno zejména dvojící předpisů, 

a to zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen „SOZ“), který byl hlavním civilně 

právním předpisem a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen „ObchZ“), který 

upravoval obchodní vztahy, obchodní společnosti, jednání podnikatelů a obchodní rejstřík.  

V České republice panovala dualita civilních vztahů, kdy právní úkony v občanském 

životě upravoval jiný zákon než právní úkony podnikatelů, ačkoliv existoval vztah subsidiarity 

mezi ObchZ a SOZ. 

1.1.1 Občanské právo před rekodifikací  

Občanské právo bylo před rekodifikací rozděleno do několika právních předpisů, 

z nichž nejvýznamnější byl SOZ. Nejednalo se ovšem o kodex civilního práva, ačkoliv se 

jednalo o základní předpis, který byl obecný vzhledem k ostatním částem soukromého práva, 

jako například k rodinnému nebo obchodnímu právu. 

Pro podnikání byla zejména důležitá úprava smluv, právních úkonů a základních 

závazkových vztahů. Dualita občanskoprávních a obchodně právních vztahů se projevovala 

právě samostatnou úpravou smluvního práva jak v SOZ, tak v ObchZ. 

1.1.2 Obchodní právo před rekodifikací  

Modality obchodních vztahů a podnikání byly upraveny v ObchZ, jakožto lex specialis 

vůči SOZ. Jednalo se o předpis přijatý těsně po sametové revoluci, aby došlo k zajištění ochrany 

a umožnění podnikání. Během své účinnosti byl novelizován šedesátkrát, což svědčí o nutnosti 

zákonodárce reagovat na změny v podnikatelském prostředí. 

ObchZ pozbyl účinnosti k 1. lednu 2014, nicméně i dnes existují některé obchodní 

vztahy, které se podle něj řídí4. 

  

                                                           
4 Mlíkovský P. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích. EPRÁVO. Dostupné z: 

https://www.epravo.cz/top/clanky/podrizeni-se-zakonu-o-obchodnich-korporacich-po-dvou-letech-100359.html 

[2019-04-18] 

https://www.epravo.cz/top/clanky/podrizeni-se-zakonu-o-obchodnich-korporacich-po-dvou-letech-100359.html
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1.1.3 Úprava živnostenského podnikání před rekodifikací  

O měsíc dříve než ObchZ, byl platný zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

(dále jen „ŽZ“), ačkoliv účinnosti nabyly oba zákony najednou, a to 1. ledna 1992. Hlavním 

předmětem úpravy ŽZ jsou podmínky živnostenského podnikání a kontrola nad jejich 

dodržováním. Pro podnikatele je důležité vymezení toho, co je a není živností, stejně jako 

stanovení podmínek pro jejich získání. 

Tento zákon prošel za své existence dokonce 123 novelami, nicméně je účinný i nadále 

a stále slouží jako základní a hlavní úprava živnostenského podnikání. 

1.1.4 Veřejné rejstříky před rekodifikací  

Veřejné rejstříky jsou důležitou součástí právní jistoty při podnikání, stejně jako 

nezbytným prostředkem sloužícím ke kontrole podnikání ze strany státu. Těmi nejdůležitějšími 

v oblasti podnikání jsou obchodní rejstřík a živnostenský rejstřík. 

Před rekodifikací civilního práva neexistoval jeden předpis upravující veřejné rejstříky, 

ale jednotlivé úpravy byly roztříštěny a většinou spojeny se zákony, jež upravovaly danou 

oblast. Obchodní rejstřík byl upraven v ObchZ, jež stanoval podmínky zápisu, rozsah 

zapisovaných událostí a sbírku listin. 

Tento způsob úpravy je stále přítomen u živnostenského rejstříku, jehož úprava je 

součástí ŽZ. 

1.1.5 Daňové a účetní předpisy před rekodifikací  

Velkou mírou kontinuity se vyznačují právní předpisy v oblasti daní a účetnictví, jelikož 

oba hlavní zákony v této oblasti, tj. zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“ 

a zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen „ZÚ“), nepřetržitě existují již od počátku 

devadesátých let. 

Zatímco úprava účetnictví je relativně stálá, daňové předpisy se tradičně vyznačují 

vysokou měrou novelizace, o čemž svědčí 121 novel ZDP. 
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1.2. Podnikání v České republice po rekodifikaci civilního práva 

Po sametové revoluci byla rekodifikace civilního práva z roku 2014 druhým 

nejzásadnějším přelomem v úpravě podnikání v novodobé historii České republiky. Civilní 

právo jako takové prošlo významnými změnami se záměrem navrátit se, alespoň v oblasti 

legislativní úpravy, k poměrům platícím za první republiky5. 

Civilní právo je nyní kodifikováno v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„OZ“), které v sobě nově zahrnuje téměř všechny oblasti civilního práva (samostatnou úpravu 

má nadále například autorské právo). Skončila tak dualita zavedená SOZ a ObchZ, ačkoliv 

úprava obchodních společností byla vyčleněna do zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

korporacích (dále jen „ZOK“). 

1.2.1 Občanské právo po rekodifikaci  

Nové občanské právo přineslo spoustu významných změn do institutů běžně 

využívaných v obchodním právu. Od nových termínů používaných pro základní prvky práva, 

jako „právní jednání“ namísto „právních úkonů“, až po speciality jako je zakotvení 

spotřebitelského práva do civilního kodexu, OZ je přelomovým předpisem pro veškeré 

podnikatelské vztahy. 

Zásadní novinkou je důraz na autonomii vůle stran, které jsou subjekty OZ, jež je 

deklarována a vyjádřena již v úvodních ustanoveních tohoto předpisu. V obchodních vztazích 

se nejedná o novotu, jelikož ObchZ byl postaven na stejné zásadě. Pro občanské právo jde 

zásadní posun6.  

1.2.2 Obchodní právo po rekodifikaci  

Jak již bylo řečeno, obchodní právo má nyní své místo v OZ vedle práva občanského. 

Byla tak odstraněna dualita, kterou zakládala subsidiarita mezi SOZ a ObchZ. Nově je vždy 

vymezena obecná úprava, jež se vztahuje na všechny občanské vztahy, a poté jsou vypočítány 

modality pro právo obchodní. Smlouvy v části čtvrté OZ tak mají obecnou úpravu, 

následovanou zvláštními způsoby uzavíraní smluv, které se uplatní zejména ve vztazích mezi 

podnikateli a spotřebiteli.  

                                                           
5 Viz důvodová zpráva k NOZ. 
6 VARVAŘOVSKÝ, P. K principu autonomie vůle (smluvní svobody). Právní fórum: český právnický měsíčník. 

roč. 2011, str. 71. 
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Autonomie vůle tedy v OZ platí zcela pro vztahy mezi nepodnikateli navzájem, mezi 

podnikateli navzájem, ale ve vztazích mezi podnikateli a spotřebiteli naopak platí jasně daná 

pravidla, která jsou kogentní.  

1.2.3 Živnostenské podnikání po rekodifikaci  

ŽZ sice nebyl nahrazen v rámci rekodifikace civilního práva, ale přesto dostál změn, jež 

s ní souvisí, ačkoliv se jednalo spíše o změny v pojmosloví. I nadále je tak základním předpisem 

upravujícím živnostenské podnikání. Podnikatelé nadále musí pro výkon živnostenského 

podnikání splňovat všechny v něm obsažené podmínky. Součástí ŽZ je i úprava živnostenského 

rejstříku, v němž musí být zapsán každý podnikatel s živnostenským oprávněním. Do 

živnostenského rejstříku se na základě § 60 ŽZ o podnikateli zapisují jeho identifikační údaje, 

předmět podnikání, druhy živností, provozovna nebo datum vzniku živnostenského oprávnění. 

Rejstřík je veřejně přístupný zdarma na internetu,7 ačkoliv autorizovaný výpis může podnikatel 

získat na živnostenském úřadě nebo na Czechpointu.  

1.2.4 Veřejné rejstříky po rekodifikaci  

K 1. lednu 2014 nabyl účinnosti zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících 

právnických a fyzických osob (dále jen „ZVŘ“), jehož účelem je sjednotit úpravu veřejných 

rejstříků do jednoho předpisu. Pro podnikatele je v rámci tohoto předpisu nejpodstatnější 

úprava obchodního rejstříku a evidence skutečných majitelů.  

Nově jsou pro obchodní rejstřík jasně stanoveny podmínky zápisu, postupu soudů 

vedoucích rejstříky, stejně jako úprava sbírky listin obchodních společností. 

Evidence skutečných majitelů je zavedena pro splnění relativně nové8 povinnosti všech 

obchodních společností evidovat své skutečné majitele a zapisovat je do tohoto registru. 

Živnostenský rejstřík nadále zůstává součástí ŽZ, což je relativně nesystémové řešení, 

vzhledem k tomu, že plní stejnou funkci jako ostatní veřejné rejstříky, ale jeho úprava tomu 

není uzpůsobena. 

  

                                                           
7 Na adrese www.rzp.cz.  
8 Účinnost novely ZVŘ nově upravující rejstřík skutečných majitelů byla k 1. lednu 2018. 

http://www.rzp.cz/
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1.2.5 Daňové a účetní předpisy po rekodifikaci  

V daňové oblasti nezpůsobila rekodifikace civilního práva zásadní změny. ZDP byl sice 

novelizován v souvislosti s přijetím nových právních předpisů v oblasti civilního práva, ale šlo 

pouze o úpravu pojmosloví a několik procesních zásahů, jejichž význam pro podnikatele není 

velký. 

To samé platí i pro oblast účetnictví, která je ovlivňována nejen českými zákonodárci, 

ale i například mezinárodními účetními standardy. Nicméně nad rámec sjednocení pojmosloví 

se z hlediska ZÚ nejednalo o zásadní zásahy v souvislosti s rekodifikací. 

1.3. Vliv Evropské Unie na podnikání v České republice 

Nejvýznamnější z mezinárodních organizací ovlivňující podnikatelské prostředí 

v České republice je bezpochyby Evropská unie. Od společného ekonomického prostoru po 

limity rovnosti okurek, neexistuje téměř žádná oblast podnikatelské činnosti, které by se 

rozhodování Evropské Unie nedotklo. 

1.3.1 Evropské obchodní společnosti  

Jedním z nejzřetelnějších přínosů Evropské unie pro podnikání v České republice je 

zavedení jednotných evropských typů obchodních společností. 

Evropské hospodářské zájmové sdružení (dále jen „EHZS“) je tím prvním a zároveň 

nejméně využívaným typem společnosti o který právo Evropské unie obohatilo právo české. 

Nejblíže z českých obchodních společností mu je veřejná obchodní společnost, ačkoliv EHZS 

nemůže vzniknout za účelem vytváření zisku, ale pouze pro administrativní a jinou podporu 

svých členů9. Stejně jako všechny ostatní evropské typy se pro jeho založení požaduje 

přeshraniční prvek.  

Jako obdoba družstva byla do práva členských státu zavedena evropská družstevní 

společnost. V České republice je upraveno zákonem č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní 

společnosti. 

Nejvíce využívaným typem z evropského práva je evropská společnost, která je 

obdobou akciové společnosti a nabízí oproti ní některé další výhody, například možnost 

                                                           
9 V České republice upraveno zákonem č. 360/2004 Sb., o evropském hospodářském zájmovém sdružení a o 

změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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přemístit sídlo mezi členskými státy. Z pohledu českého práva s ní musí být zacházeno jako 

s akciovou společností. 

Evropské typy společností jsou v České republice stále běžnější10, ale jejich význam pro 

podnikání stále ani zdaleka nedosahuje významu českých typů společností. Tato práce se jim 

tudíž dále nebude věnovat, protože v souvislosti se založením podniku se jedná o jedny 

z nejsložitějších struktur, které tedy nejsou vhodné pro začínající podnikatele.  

1.3.2 Harmonizace podnikání v  Evropské Unii  

Nad rámec zavádění vlastních typů obchodních společností dochází ze strany Evropské 

Unie k harmonizaci podnikatelského prostředí napříč členskými státy za účelem sjednocení 

podmínek ve společném ekonomickém prostoru. 

Za tu nejvýznamnější z pohledu začínajících podnikatelů je nutno považovat 

harmonizaci v oblasti nákladů na založení nejzákladnějšího typu obchodní společnosti, které 

by se ve všech členských státech měly pohybovat na stejné úrovni. V České republice to 

znamená, že náklady na založení společnosti s ručením omezeným se snížily, ačkoliv stále 

nebylo dosaženo zamýšleného výsledku11. 

1.3.3 Volný pohyb pracovníků, zboží, služeb a kapitálu  

Přelomové pro české podnikatele je i otevření společného ekonomického prostoru 

z pohledu volného pohybu pracovníků, zboží, služeb a kapitálu. Snazší získávání pracovních 

sil, bezcelní vývoz a dovoz, stejně jako jednodušší investování u nás i v zahraničí jsou jistě 

kroky správným směrem pro všechny podnikatele. 

Volný pohyb ovšem nemá pro podnikatele jen pozitiva. Zvýšená konkurence znamená 

vyšší náklady na výzkum a vývoj a nutnost omezování nákladů, aby podnikatelé zůstali ziskoví. 

Přese všechny snahy Evropské Unie nikdy nemohou být podmínky ve všech členských státech 

stejné a někteří podnikatelé ze společného ekonomického prostoru vždy budou mít v některých 

odvětvích výhody oproti podnikatelům z jiných členských států. 

  

                                                           
10 Podle informačního systému ARES je v České republice 2185 evropských společností k 18. dubnu 2019. 

Dostupné z: https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz [cit. 2019-04-23]. 
11 Evropská Rada předpokládá náklady na vznik do 100 EUR, nicméně nejnižší částka pro založení je 5 500 Kč. 

https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz
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2. Základní pojmy podnikání a jeho formy 

V první části této práce byla představena právní úprava podnikání a jeho forem obecně, 

zatímco v této části jsou upřesněny jednotlivé základní pojmy spojené s podnikáním. Jedná se 

zejména o definici samotného podnikání, podnikatele a jednotlivých forem, kterých lze 

k podnikání využít. Pro založení podniku je nezbytná dostatečná znalost právní úpravy, 

zejména z důvodu volby správné právní formy, plnění daňových povinností a získání 

nezbytných podnikatelských oprávnění.  

2.1. Podnikání, podnikatel a živnosti 

Definice podnikání, podnikatele a živností lze nalézt zejména v OZ a v ŽZ, ačkoliv se 

úprava podnikání a s ním spojených pojmů objevuje i v dalších právních předpisech (např. 

podmínky podnikání zemědělského podnikatele, které upravuje samostatný zákon nebo 

podmínky výkonu jednotlivých svobodných povolání, specifikované v dotčených právních 

předpisech). 

2.1.1 Podnikání 

Před výběrem správné právní formy podnikání je pro začínajícího podnikatele nezbytné 

ujistit se, že jím zamýšlená činnost je skutečně podnikáním a zdali vyžaduje určitou právní 

formu nebo ji lze vykonávat bez jakéhokoli oprávnění. Pojem podnikání definuje § 420 odst. 1 

OZ skrze osobu podnikatele takto: „Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost 

výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za 

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

O podnikání se jedná pouze v případě, že jsou všechny zákonem stanovené znaky 

splněny kumulativně. Pro naplnění požadavku samostatnosti musí podnikatel vykonávat 

podnikatelskou činnost podle své vlastní úvahy.12 Důležité je vlastní rozhodnutí podnikatele o 

aspektech podnikaní. Samostatnost neznamená, že je nezbytné podnikání provozovat sám, ale 

podnikatel musí mít možnost o něm rozhodovat. Podnikatelem nebude zaměstnanec, jež pouze 

plní pracovní úkoly, ačkoliv má možnost tyto úkoly plnit samostatně a dle svého uvážení. Na 

druhou stranu podnikatelem bude ten, kdo z pozice jednatele zadává pracovní úkoly 

zaměstnancům společnosti, ačkoliv jejich plnění samostatně neprovádí. 

                                                           
12 LAVICKÝ, P. Občanský zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2015. Velké komentáře, str. 1607. 

ISBN 9788074005299. str. 2400. 
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Soustavné vykonávání podnikatelské činnosti není její nepřetržitost, ale záměr ji 

vykonávat v dlouhodobějším časovém rozsahu. Tato podmínka byla upřesněna judikaturou13 

již za účinnosti ObchZ. Činnost je podnikáním zejména tehdy, pokud podnikatel zamýšlí tuto 

činnost provozovat soustavně a případné překážky, které mu znemožní činit tak nepřetržitě 

automaticky neznamenají, že činnost podnikáním být přestává. Sezonní prodej svařeného vína 

tedy podnikáním bude, ačkoliv probíhá pouze v zimních měsících, zatímco jednorázový prodej, 

který bez záměru jej opakovat, podnikáním není. 

Podmínka výkonu podnikatelské činnosti na vlastní účet a odpovědnost vyjadřuje 

podnikatelské riziko, které je vždy součástí podnikání.14 Podnikatelské riziko pro podnikatele 

znamená, že jen jemu se přičítají veškeré výsledky podnikatelské činnosti. 

OZ v § 420 stanoví, že pro podnikání je nezbytný záměr vytvářet zisk. Podnikatel 

nemusí být úspěšný a skutečně nějaký zisk vytvořit, stačí, pokud činnost provozuje s takovým 

záměrem. 

Podnikání je širším pojmem než provozování živnosti, rozšířený zejména o činnosti 

vypočítané v § 3 odst. 1 a 3 ŽZ.15 Zároveň se za podnikání považuje pouze taková činnost, která 

spočívá v nabídce služeb a zboží vůči třetím osobám. 

2.1.2 Podnikatel 

Podnikatelem je ten, kdo splní všechny podmínky uvedené v předchozí kapitole 

a zároveň i takzvaný formální podnikatel16 podle § 421 OZ, kterým je osoba zapsaná 

v obchodním rejstříku a která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění. 

OZ v §420 odst. 2 za podnikatele považuje i každého, kdo uzavírá smlouvy související 

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

případně osobu, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Pro účely ochrany spotřebitele 

je tak výrazně rozšířena definice podnikatele.  

 

                                                           
13 Rozsudek Nejvyššího soudu 22 Cdo 679/2007 dostupný na adrese: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/B6AF4967C86FBE65C1257A4E00686D1F?open

Document&Highlight=0, [cit. 2019-04-02]. 
14 ČERNÁ, S. a PLÍVA, S. Podnikatel a jeho právní vztahy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 

2013. Scripta iuridica, str. 8. ISBN 9788087146767, str. 156. 
15 LAVICKÝ, P. Občanský zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2015. Velké komentáře, str. 1608. 

ISBN 9788074005299. str. 2400. 
16 LAVICKÝ, P. Občanský zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2015. Velké komentáře, str. 1610-1611. 

ISBN 9788074005299. str. 2400. 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/B6AF4967C86FBE65C1257A4E00686D1F?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/B6AF4967C86FBE65C1257A4E00686D1F?openDocument&Highlight=0
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2.1.3 Živnosti  

Jednou z právních forem podnikání je živnostenské podnikání, které je upraveno v ŽZ. 

Živnostenské podnikání se vykonává na základě oprávnění k vykonávání živnostenského 

podnikání (dále jen „Živnost“) za současného splnění požadavků daňových a dalších zákonů. 

Živností se rozumí živnostenské podnikání, které je činností provozovanou samostatně, 

vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek zákona 

podle § 2 ŽZ. Podmínky jsou tedy velmi obdobné těm, které používá OZ pro definici 

podnikatele. 

ŽZ dále stanoví všeobecné17 a zvláštní podmínky18 provozování živnosti, přičemž nad 

rámec těchto podmínek stanovuje ŽZ i překážky provozování živnosti.19 

Všeobecné podmínky, stejné pro všechny druhy živností, jsou plná svéprávnost (lze 

nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého) a bezúhonnost. 

Bezúhonným ve smyslu ŽZ je osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin 

spáchaný úmyslně v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo 

který ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.  

Zvláštní podmínky stanovují nároky na odbornou a jinou způsobilost pro výkon vybrané 

živnosti. Jedná se zejména o praxi nebo dosažené vzdělání v oboru. 

Překážky provozování živnosti stanoví důvody, pro které fyzická nebo právnická osoba 

nemůže provozovat živnost, a to zejména v návaznosti na insolvenční řízení, konkurs, zákaz 

činnosti nebo rozhodnutí orgánu veřejné správy o zrušení živnostenského oprávnění. 

ŽZ rozlišuje živnosti na ohlašovací a koncesované. V případě živností ohlašovacích 

vzniká oprávnění provozovat živnost dnem ohlášení, zatímco u živností koncesovaných dnem 

nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese. 

Ohlašovací živnosti se dále dělí na živnost volnou a živnosti řemeslné a vázané. 

Ohlašovací živnosti nepodléhají správnímu uvážení a nárok na udělení živnosti má každý, kdo 

splní všechny podmínky stanovené ŽZ. 

Pro získání oprávnění provozovat živnost volnou stačí ohlašovateli splnit pouze 

všeobecné podmínky provozování živnosti.  Obory činnosti živnosti volné jsou vyjmenované 

                                                           
17 Podle § 6 odst. 1 ŽZ. 
18 Podle § 7 ŽZ. 
19 Podle § 8 ŽZ. 
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v příloze č. 4 k ŽZ. Příloha vyjmenovává celkem 80 oborů činností, které je možné vykonávat 

v rámci volné živnosti (jedná se například o velkoobchod, maloobchod, ubytovací služby atd.). 

Pro provozování volné živnosti není stanovena podmínka odborné způsobilosti a ohlašovatel 

může vykonávat všechny obory činností v ní uvedené pouze na základě jednoho ohlášení. 

Živnosti řemeslné se od volné liší požadavkem na prokázání odborné způsobilosti před 

udělením oprávnění k provozování konkrétní živnosti. Odborná způsobilost je stanovena přímo 

ŽZ a ohlašovatel ji musí prokázat dokladem, případně požadované doklady nahradit jinými, ŽZ 

předpokládanými doklady.20 Pro řemeslnou živnost mlékárenství by ohlašovatel mohl prokázat 

svou odbornou způsobilost dokladem o řádném ukončením středního vzdělání s výučním listem 

v oboru mlékárenství, případně dokladem o vykonání praxe v oboru mlékárenství. V případě 

splnění všech ostatních podmínek by ohlašovateli vzniklo živnostenské oprávnění pro živnost 

mlékárenství. Jednotlivé živnosti řemeslné jsou vyjmenované v příloze č. 1 k ŽZ. 

Živnosti vázané vyžadují od ohlašovatele splnění podmínek odborné způsobilosti, které 

se ovšem oproti živnosti řemeslné nenachází přímo v zákoně, ale jsou vyjmenované, spolu se 

samotnými živnostmi, v příloze č. 2 k ŽZ. Každá živnost vázaná má své vlastní podmínky 

prokazování odborné způsobilosti. Například ohlašovatel živnosti vázané provozování 

autoškoly svou odbornou způsobilost dokazuje profesním osvědčením vydaným příslušným 

krajským úřadem21 a zároveň dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru. 

Obdobně jako u živností vázaných jsou podmínky odborné způsobilosti pro získání 

oprávnění k provozování živnosti koncesované obsažené v příloze ŽZ, a to v příloze č. 3. 

Žadatel o udělení koncese musí splnit tyto podmínky, aby mohl podat žádost o udělení koncese, 

ale na rozdíl od živností řemeslných a vázaných mu tím nevzniká právo na udělení oprávnění 

k provozování živnosti koncesované. V případě žádosti o koncesi živnostenský úřad v daném 

řízení rozhoduje o jejím udělení na základě správního uvážení. Pokud dojde ke splnění všech 

podmínek stanovených právními předpisy, může být koncese udělena. V rámci správního řízení 

o udělení koncese se ve většině případů vyjadřuje i další správní orgán nad rámec 

živnostenského úřadu. Například pro koncesovanou živnost provozování pohřební služby tak 

                                                           
20 Podle § 21 a 22 ŽZ. 
21 Podle § 21 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 

motorových vozidel a o změnách některých zákonů. 
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musí být splněny podmínky podle zvláštního zákona22 a zároveň musí s udělením koncese 

poskytnout souhlas příslušná krajská hygienická stanice.  

Ohlášení živnosti a žádost o koncesi je možné podat k jakémukoliv živnostenskému 

úřadu prostřednictvím jednotného registračního formuláře.23 Tento dokument rovněž slouží 

k ohlášení živnosti/podání žádosti o koncesi dalším správním úřadům a podnikatel tak nemusí 

vyplňovat téměř totožné formuláře několikrát a zároveň tím plní svou zákonnou povinnosti.24  

Vznik oprávnění k provozování živnosti je zpoplatněn správním poplatkem ve výši 

1 000 Kč25 (stejný poplatek pro ohlášení i podání žádosti o koncesi), přičemž každé další 

ohlášení živnosti nebo podání další žádosti o koncesi v průběhu podnikání je zpoplatněno 

správním poplatek ve výši 500 Kč.26 

Obsah a celkem podrobný popis jednotlivých živností jsou uvedeny v nařízení vlády 

č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností. Uvedené nařízení vlády stanoví, 

jaké činnosti lze podřadit k jednotlivým živnostem a určuje tím, které živnosti je třeba získat 

pro jednotlivé podnikatelské činnosti. 

V případě, že podnikatel sám nesplňuje podmínky odborné způsobilosti určené 

právními předpisy, a přesto chce živnost řemeslnou, vázanou nebo koncesovanou vykonávat, 

umožňuje ŽZ provozování této živnosti prostřednictvím osoby odpovědného zástupce.27 

2.2. Formy podnikání 

Začínající podnikatelé mohou v rámci právního systému České republiky využít 

nepřeberné množství právních forem k založení a provozování svého podnikání. Výběr toho 

správného je jedním z nejdůležitějších kroků učiněných před založením podniku, protože 

změna právní formy za průběhu podnikaní s sebou přináší další náklady a odklon důležitých 

zdrojů od podnikání samotného na administrativní úkony s touto změnou spojenými. 

Právní formy podnikání jsou Nývltovou a Mariničem definovány následovně: „právní 

forma podnikání určuje typ podnikatelského subjektu, který se věnuje podnikání. Z tohoto 

                                                           
22 Stanovené § 10 odst. 2 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 
23 Jednotný registrační formulář je dostupný na adrese: https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/zivnostenske-

podnikani/crm-jednotny-registracni-formular/2017/6/Jednotny-registracni-formular.pdf [cit. 2019-04-02]. 
24 https://www.mpo.cz/dokument159758.html a https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-

podnikani/pruvodce-zivnostenskym-podnikanim/radce-nejen-pro-zacinajici-podnikatele--225510/ [cit. 2019-04-

02]. 
25 Položka 24 přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. 
26 Položka 25 přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. 
27 Podle § 11 odst. 1 ŽZ. 

https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/crm-jednotny-registracni-formular/2017/6/Jednotny-registracni-formular.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/crm-jednotny-registracni-formular/2017/6/Jednotny-registracni-formular.pdf
https://www.mpo.cz/dokument159758.html
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/pruvodce-zivnostenskym-podnikanim/radce-nejen-pro-zacinajici-podnikatele--225510/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/pruvodce-zivnostenskym-podnikanim/radce-nejen-pro-zacinajici-podnikatele--225510/
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hlediska je v České republice možno podnikat třemi způsoby – jako fyzická osoba, dále jako 

osoba právnická či jako sdružení těchto osob. Každá právní forma podnikání má svá specifika, 

která se projevují způsobem řízení, odpovědností vlastníků za riziko, formou zdanění a dalšími 

aspekty“28. Každá z právních forem podnikání má své výhody a nevýhody a je vhodná pro jiné 

účely. Bez znalosti individuálních nároků a možností začínajícího podnikatele není možné určit, 

který z právních druhů podnikání je v daném případě nejlepší, ani nelze doporučit jednu 

univerzální formu pro všechny podnikatele. 

2.2.1 Podnikání fyzické osoby 

O podnikání fyzické osoby uvádějí Šiman a Petera „podnikání fyzických osob je 

nejjednodušší formou podnikání. Jejím charakteristickým rysem je osobní angažovanost 

podnikatele při realizaci podnikatelských aktivit (záměrů)“29. Požadavky pro zahájení 

podnikání fyzických osob jsou nastaveny zejména s důrazem na akcesibilitu, a to z hlediska 

nákladů i času. Tato forma podnikání se vyznačuje vysokou flexibilitou a využitelností, o čemž 

svědčí i vysoký počet fyzických osob podnikatelů v České republice30. 

Fyzické osoby podnikající tvořily k 31. prosinci 2018 přibližně 1/5 celé populace České 

republiky.31 Zároveň v poslední době jejich počet stoupá, přičemž v roce 2018 došlo 

k největšímu nárůstu za posledních 6 let.32 

2.2.2 Živnostenské podnikání  

Prvním způsobem, jak může fyzická osoba podnikat je živnostenské podnikání na 

základě ŽZ. Jedná se o nejrozšířenější způsob podnikání33, neboť nabízí širokou škálu oborů 

činností do něj spadajících (např. maloobchod, velkoobchod, pohostinství, výrobu tepelné 

                                                           
28 NÝVLTOVÁ, R. a MARINIČ, P. Finanční řízení podniku: Moderní metody a trendy. Praha: Grada Publishing, 

2010, str. 16. ISBN 9788024767017. str. 208. 
29 ŠIMAN, J. a PETERA, P. Financování podnikatelských subjektů: teorie pro praxi. Praha: C.H. Beck, 2010. C.H. 

Beck pro praxi, str. 15. ISBN 9788074001178, str. 216. 
30 2 028 496 podnikajících fyzických osob celkem evidovaných ke 4. čtvrtletí 2018 podle informacích 

zveřejněných na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Dostupné z: 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/statisticke-udaje-o-podnikatelich/pocty-podnikajicich-

fyzickych-osob-a-zivnostenskych-opravneni-dle-pohlavi--225455/ [cit. 2019-04-02] 
31 Výpočet vlastní, údaje o počtu obyvatel České republiky k 31. prosinci 2018 viz: 

https://www.czso.cz/csu/czso/obyvatelstvo_lide [cit. 2019-04-23]. 
32 CRIF: Počet podnikatelů v ČR se v roce 2018 zvýšil nejvíce za posledních 6 let. Business info.cz Dostupné 

online z: https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/crif-pocet-podnikatelu-v-cr-se-v-roce-2018-zvysil-nejvice-za-

poslednich-6-let-117721.html [cit. 2019-04-23]. 
33 2 904 078 živností celkem evidovaných ke 4. čtvrtletí 2018 podle informacích zveřejněných na stránkách 

Ministerstva průmyslu a obchodu. Dostupné z: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-

podnikani/statisticke-udaje-o-podnikatelich/pocty-podnikajicich-fyzickych-osob-a-zivnostenskych-opravneni-

dle-pohlavi--225455/ [cit. 2019-04-02] 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/statisticke-udaje-o-podnikatelich/pocty-podnikajicich-fyzickych-osob-a-zivnostenskych-opravneni-dle-pohlavi--225455/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/statisticke-udaje-o-podnikatelich/pocty-podnikajicich-fyzickych-osob-a-zivnostenskych-opravneni-dle-pohlavi--225455/
https://www.czso.cz/csu/czso/obyvatelstvo_lide
https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/crif-pocet-podnikatelu-v-cr-se-v-roce-2018-zvysil-nejvice-za-poslednich-6-let-117721.html
https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/crif-pocet-podnikatelu-v-cr-se-v-roce-2018-zvysil-nejvice-za-poslednich-6-let-117721.html
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/statisticke-udaje-o-podnikatelich/pocty-podnikajicich-fyzickych-osob-a-zivnostenskych-opravneni-dle-pohlavi--225455/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/statisticke-udaje-o-podnikatelich/pocty-podnikajicich-fyzickych-osob-a-zivnostenskych-opravneni-dle-pohlavi--225455/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/statisticke-udaje-o-podnikatelich/pocty-podnikajicich-fyzickych-osob-a-zivnostenskych-opravneni-dle-pohlavi--225455/
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energie atd.). Samotný proces získání živnostenského oprávnění byl popsán výše a je ve většině 

případů administrativně a časově nenáročný, což také přispívá k oblíbenosti tohoto typu 

podnikání. 

Pro většinu budoucích podnikatelů podnikajících na základě Živnosti bude zahájení 

podnikání obnášet pouze návštěvu jakéhokoli živnostenského úřadu, vyplnění formuláře 

o ohlášení Živnosti a doložení nezbytných příloh34. Všichni podnikatelé s živnostenským 

oprávněním jsou na základě ŽZ zapisování do živnostenského rejstříku. 

2.2.3 Svobodná povolání 

Druhým typem podnikání fyzické osoby jsou svobodná povolání. Tyto specifické obory 

podnikání se nachází mimo režim ŽZ, přičemž § 3 odst. 2 ŽZ svobodná povolání konkrétně 

vyjmenovává (jedná se např. o advokáty, lékaře atd.). Základním předpokladem pro zařazení 

činnosti mezi svobodná povolání je její úprava zvláštním zákonem35 a výkon samosprávy 

specifickými veřejnoprávními korporacemi36.  

Podmínky pro zahájení podnikání v oboru spadajícím do svobodných povolání stanoví 

zvláštní zákon upravující konkrétní oblast. Příkladem lze uvést, že fyzická osoba, advokát, musí 

mít nejen vysokoškolské vzdělání v oblasti práva, ale i tříletou koncipientskou praxi 

zakončenou složením advokátní zkoušky. Obecné podmínky výkonu advokacie stanovuje 

zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, přičemž jejich dodržování je zajišťováno advokátní 

samosprávou v podobě Advokátní komory. Agenda Advokátní komory zahrnuje evidenci 

a vzdělávání koncipientů, administraci advokátních zkoušek, vedení seznamu advokátů, 

vydávání vnitřních předpisů či dohled nad výkonem advokacie. Obdobné uspořádání lze najít i 

pro ostatní svobodná povolání. 

2.2.4 Zemědělský podnikatel  

Zemědělský podnikatel je třetím typem podnikání fyzické osoby. ŽZ v § 3 odst. 3 písm. 

e) a f) vylučuje podnikatelské činnosti zemědělské ze svého režimu. Prodej nezpracovaných 

rostlinných a živočišných výrobků z vlastní drobné pěstitelské a chovatelské činnosti fyzickými 

osobami nevyžaduje žádné oprávnění a svobodně ho může provozovat každá fyzická osoba37. 

                                                           
34 Doklad prokazující právní důvod užívání prostor, doklady odborné způsobilosti, je-li vyžadováno, u cizích 

státních příslušníků doklad o bezúhonnosti, doklad o zaplacení správního poplatku. 
35 Např. zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech atd.  
36 Např. Česká advokátní komora, Česká komora architektů, Komora auditorů České republiky atd.   
37 Podle § 3 odst. 3 písm. f) ŽZ a § 2e odst. 2 Zemědělského zákona. 
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Zemědělství většího rozsahu je upraveno zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství (dále 

jen „Zemědělský zákon“). Zemědělským podnikatelem je fyzická osoba, která provozuje 

zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní 

odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených Zemědělským zákonem, 

pokud je plně svéprávná, má trvalý pobyt na území České republiky, nebo se jedná o občana 

České republiky nebo členského státu Evropské unie38. 

Při splnění výše uvedených náležitostí, podání žádosti spolu s nezbytnými přílohami 

a zaplacení správního poplatku ve výši 1 000 Kč zapíše obecní úřad s rozšířenou působností 

zemědělského podnikatele do evidence. 

2.3. Podnikání obchodní společnosti 

Druhou možnou právní formou podnikání je podnikání skrze obchodní společnosti. 

Jedná se o složitější právní konstrukci, které nad rámec získání podnikatelského oprávnění 

vyžaduje vznik jednoho z typů právnické osoby. 

2.3.1 Jednotlivé typy obchodních společností  

Právní řád České republiky zná taxativní výčet typů obchodních společností, které se 

liší nejen požadavky na jejich založení, ale také povinnostmi spojenými s jejich provozem. 

Obchodní společnosti se dělí na osobní a kapitálové. Mezi osobní patří veřejná obchodní 

společnost a komanditní společnost a kapitálovými jsou společnost s ručením omezeným 

a akciová společnost. Ke společnosti s ručením omezeným Dvořák uvádí: „Společnost s 

ručením omezeným je tradičně označována za obchodní společnost kapitálového typu, resp. za 

kapitálovou společnost s prvky osobní společnosti“39. 

Veřejná obchodní společnost je svým provozem a založením nejblíže podobná 

podnikání fyzické osoby. Veřejná obchodní společnost „je svým charakterem společností 

osobní, pro niž platí, že existence společnosti je vázána na konkrétní osoby společníků 

a společníci sami svou činností realizují účel, pro který byla společnost zřízena.“40 Musí mít 

nejméně dva zakladatele a nikdy nemůže existovat, pokud počet společníků klesne pod dva. 

Společníci veřejné obchodní společnosti ručí celým svým majetkem za ztráty společnosti. 

                                                           
38 Osoby ze zemí mimo Evropskou unii prokazují i znalost českého jazyka, a to pohovorem před obecním úřadem 

s rozšířenou působností. 
39 DVOŘÁK, T. Společnost s ručením omezeným. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 9788074786334, 

str. 696. 
40 ELIÁŠ, K., POKORNÁ, J., a DVOŘÁK, T. Kurs obchodního práva: obchodní společnosti a družstva. 6. vyd. 

Praha: C. H. Beck, 2010, str. 111. ISBN 9788074000485, s. 504. 
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Osobní charakter veřejné obchodní společnosti se projevuje také na složení jejich orgánů, kdy 

nejvyšším orgánem jsou všichni společníci a v případě převzetí zákonné úpravy tvoří všichni 

společníci i statutární orgán. Veřejná obchodní společnost se zakládá společenskou smlouvou, 

která na rozdíl od kapitálových společností nemusí mít formu veřejné listiny, přičemž pro 

zachování zákonné formy postačí pouze úředně ověřené podpisy zakladatelů (totéž platí i pro 

změny společenské smlouvy).  

Ačkoliv je komanditní společnost řazena mezi osobní společnosti, lze ji považovat za 

mezistupeň mezi veřejnou obchodní společností a kapitálovými obchodními společnostmi. 

K jejímu založení je potřeba alespoň jeden komplementář a jeden komanditista. Společnost 

musí mít jednoho komanditistu a jednoho komplementáře po celou dobu její existence, neboť 

pokud tato podmínka nebude splněna, soud může i bez návrhu společnost zrušit a rozhodnout 

o její likvidaci.41 Komplementář ručí za dluhy společnosti celým svým majetkem, ale náleží mu 

obchodní vedení, zatímco komanditista ručí pouze do výše svého nesplaceného vkladu do 

základního kapitálu nebo do výše komanditní sumy. Výše podílů komanditistů se určuje podle 

poměru jejich vkladů. Zisk společnosti se dělí mezi komplementáře a společnost, přičemž část 

zisku, která připadá na společnost, se dále dělí mezi komanditisty podle poměru jejich podílů.  

Akciová společnost je čistě kapitálovou obchodní společností, která se zakládá přijetím 

stanov ve formě veřejné listiny, přičemž může být založena jediným zakladatelem (jak 

fyzickou, tak právnickou osobou). Specifikem akciové společnosti je rozdělení jejího 

základního kapitálu na akcie. Akcie jsou cennými papíry, s nimiž jsou spojena práva akcionáře 

podílet se na řízení, zisku a likvidačním zůstatku společnosti.42 Detailní popis akcií a jejich 

náležitostí je obsažen v § 256 a násl. ZOK.  

Typickým znakem akciové společnosti je, že akcionáři neručí za dluhy společnosti a je 

výrazně oddělena osobní složka akcionářů od samotné společnosti. Tyto rysy se pak manifestují 

v široké možnosti převoditelnosti akcií (resp. nemožnosti vyloučit převoditelnost akcií43) 

a zásady rovného zacházení se všemi akcionáři.44  Akcionáři nemusí být ani členy statutárního 

či dozorčího orgánu. „Zákon nesvěřuje akcionářům účast na obchodním vedení společnosti, 

svůj vliv na společnost mohou vykonávat pouze zprostředkovaně, prostřednictvím valné 

                                                           
41 ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK, P.: Zákon o obchodních korporacích. 

Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, str. 284. ISBN 9788074005404, s. 1144. 
42 Podle § 256 ZOK 
43 Viz § 270, § 274 a § 275 ZOK 
44 Podle § 244 odst. 1 ZOK 
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hromady.“45 Co se týče samotných orgánů společnosti, vrcholným orgánem společnosti je již 

zmiňovaná valná hromada. Ohledně ostatních orgánů ZOK rozlišuje mezi dvěma systémy 

vnitřní struktury akciové společnosti. Jedná se o systém dualistický, ve kterém figuruje 

představenstvo jako statutární orgán a dozorčí rada jako kontrolní orgán a ZOK nově zavedený 

monistický systém se statutárním ředitelem a správní radou.  

U akciové společnosti je stanovena minimální výše základního kapitálu, která může být 

vyjádřena buď v českých korunách či v eurech46. V souvislosti se základním kapitálem popisuje 

pak ZOK i možnosti zvýšení či snížení základního kapitálu akciové společnosti.  

Společnost s ručením omezeným je nejoblíbenějším typem obchodní společnosti 

v České republice.47 Tato práce se tak bude zaměřovat hlavně na tento typ obchodní společnosti, 

a to zejména ve čtvrté části.  

                                                           
45 ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK, P.: Zákon o obchodních korporacích. 

Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, str. 483. ISBN 9788074005404, s. 1144. 
46 Minimální výše je dle § 246 ZOK 2 000 000 Kč nebo 80 000 EUR.  
47 Podle informačního systému ARES je v České republice 471 690 společností s ručením omezeným k 23. dubnu 

2019. Dostupné z: https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz [cit. 2019-04-23]. 

https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz
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3. Ekonomické aspekty založení podniku 

Založení podniku je často zejména právní záležitostí, jelikož právní řád stanoví, jaké 

podmínky musí být pro zahájení podnikání splněny, které formuláře podány a jaké poplatky 

zaplaceny. Samotné podnikání je pak záležitostí spíše ekonomickou, neboť ani příkladné plnění 

všech podnikatelských povinností vyplývajících z právního řádu nezaručí podnikatelův úspěch 

a kýžený zisk. Oba tyto aspekty podnikání jdou ruku v ruce a je nezbytné neopomíjet ani jeden 

z nich v žádné fázi podnikání. 

Ekonomické aspekty podnikání nejsou stanovené žádným předpisem a jejich závaznost 

vyplývá pouze ze vztahů na trhu. V průběhu podnikání bude vždy docházet k balancování 

cashflow, úpravám cenové politiky nebo marketingu, ale tyto činnosti často bývají považovány 

při zahajování podnikání jako druhořadé. V této části práce tak budou představeny základní 

ekonomické aspekty založení podniku a zahájení podnikání. Jejich zohlednění při výběru právní 

formy bude rozhodující pro správnou volbu a úspěch následného podnikání. 

3.1. Podnikatelský plán 

Základním nástrojem nejen začínajícího podnikatele je podnikatelský plán. Podle 

Vebera a Srpové jde o: „písemný dokument podniku zpracovaný podnikatelem, popisující 

všechny podstatné vnitřní i vnější faktory, které souvisí s podnikatelskou činností“.48 

Podnikatelský plán by měl vzniknout ještě před zahájením podnikání a jeho podoba by se měla 

měnit v jeho průběhu v návaznosti na vývoj podnikání a jeho aktuální situaci.  

Využití podnikatelského plánu může být jak interní, tak externí. Interně se 

podnikatelský plán využije jako nástroj plánování a metodika rozhodování o směřování 

podniku. Externí použití je zejména v oblasti financování, kdy slouží jako nástroj k získání 

potřebného kapitálu nebo pro případné investory.  

3.1.1 Vytvoření podnikatelského plánu  

Při vytváření podnikatelského plánu musí podnikatel, podle Vebera a Srpové, dodržet 

požadavky na stručnost a srozumitelnost, logiku, pravdivost, reálnost a respektování rizika49. 

Stručnost a srozumitelnost lze zajistit používáním spíše jednoduchých vět, sestavováním údajů 

do tabulek a oporou podnikatelových závěrů konkrétními čísly. Logika podnikatelského plánu 

spočívá v jeho časové posloupnosti, v tvrzeních, která si neodporují a v podkládání 

                                                           
48 VEBER, J. a SRPOVÁ J. Podnikání malé a střední firmy. Praha: Grada, 2005. Expert (Grada), str. 14. ISBN 

8024710692 str. 304. 
49 Tamtéž. 
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podnikatelových myšlenek fakty. Pravdivost může zajistit podnikatel sám, a to uváděním 

skutečných čísel a okolností, zatímco reálnost je zaručena zejména střídmostí odhadů 

budoucnosti a využitím více ekonomických modelů s proměnnými. Respektování rizika je 

nejen jejich vypočtení v podnikatelském plánu, ale také uvedení případných opatření, která je 

možné přijmout k minimalizaci rizik. Podnikatelský plán by dále měl být kvalitně zpracován, 

zejména po grafické a jazykové stránce, neboť často půjde o dokument, na jehož základě bude 

souzeno nejen podnikání, ale i podnikatel samotný. 

Podnikatelé by měli podnikatelský plán vypracovat společně s dalšími osobami, které 

mají v jednotlivých oblastech podnikání zkušenosti, jako jsou právníci, účetní, daňoví poradci 

nebo poskytovatelé marketingových služeb. To platí zejména pro začínající podnikatele, kteří 

tím mohou předejít nerealistickému vyznění podnikatelského plánu.  

3.1.2 Struktura podnikatelského plánu 

Struktura podnikatelského plánu je jeho rozdělením do jednotlivých částí a zároveň 

určuje jeho podstatné složky, které by každý podnikatelský plán měl obsahovat. Například 

Hisrich a Peters uvádějí následující strukturu podnikatelského plánu50: Titulní strana, 

exekutivní souhrn, popis podniku, organizace podniku, analýza trhu, výrobní plán, 

marketingový plán, finanční plán, hodnocení rizik a přílohy. Některé z uvedených částí jsou 

podrobněji rozebrány níže. 

Titulní strana obsahuje zejména obchodní firmu, název dokumentu, autory, obsah 

a úvod podnikatelského plánu. Exekutivní souhrn obsahuje základní informace nacházející se 

dále v podnikatelském plánu, a to ve stručné formě. Měl by obsahovat všechny informace, které 

osoba, jež podnikatelský plán bude číst, potřebuje vědět. Exekutivní souhrn je často 

rozhodujícím faktorem pro pokračování ve čtení podnikatelského plánu, proto by měl být 

zpracován kvalitně. 

  

                                                           
50 HISRICH, D. a PETERS, P. Entrepreneurship. 5th ed. Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2002, str. 83. 

ISBN 0072314060, str. 663.  
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3.2. Finanční a organizační plán podnikání 

Finanční plán podnikání je součástí podnikatelského plánu. Jeho obsahem jsou účetní 

dokumenty, výkazy zisku a ztráty a výstupy z finančních analýz podnikání. Pro začínajícího 

podnikatele je nezbytné znát základní pojmy a možnosti spojené s financováním podnikání 

a finančním plánem.  

3.2.1 Obsah finančního plánu  

Obsahem finančního plánu by podle Korába, Peterky a Režňákové měly být zejména: 

soupisy finančních potřeb pro plánovaný podnikatelský záměr, účetní výkazy a soupisy všech 

zdrojů, a to vlastních i cizích.51 Účetními výkazy se rozumí výkaz cashflow, odhady a rozpočty 

pro finanční toky, výkazy zisků a ztrát, rozvaha a analýza bodu zvratu. Podnikatel uvádí ve 

finančním plánu nejen současné hodnoty, ale také odhady do budoucnosti. Ty by měly být 

reálné a modely použité pro jejich výpočet by měl podnikatel uvést.   

Sestavení finančního plánu by podnikateli mělo sloužit jako ukazatel finančního zdraví 

jeho podnikání a pomoci mu s dalšími kroky nezbytnými pro úspěch. Včas odhalené problémy 

s cashflow mohou být překonány zajištěním financování před jejich vznikem, zatímco 

v případě jejich nastání je často na řešení již pozdě. Finanční plán slouží také jako prostředek 

k přesvědčení investorů o kondici podnikání, stejně jako k ujištění poskytovatelů kapitálu 

o podnikatelově schopnosti splácet. 

Jeho přehlednost by měla být zajištěna kvalitním formálním zpracováním za použití 

účetních a finančních programů. 

3.2.2 Interní a externí financování 

Financování podnikání se dělí na interní a externí. Za interní se považují ty zdroje, které 

jsou podnikatelovi přímo (to co skutečně vlastní), zatímco externími zdroji jsou zdroje cizí, 

nepocházející od podnikatele. Typickým interním zdrojem je majetek podnikatele nebo 

základní kapitál obchodní společnosti. Zápůjčky a úvěry jsou zdroji externími. Možnosti 

interního a externího financování se liší podle zvolené právní formy podnikání a měly by být 

zásadním faktorem při rozhodování, kterou formu zvolit. 

Veškeré možné zdroje financování musejí být uvedeny ve finančním plánu podnikání. 

Na jejich základě se podnikatel rozhoduje o svém dalším směřování. Z důvodu vysoké 

                                                           
51 KORÁB, V., PETERKA, J. a REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2007, 

str. 88 a 127. ISBN 9788025116050, str. 216. 
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rizikovosti podnikání je nezbytné, aby se byl podnikatel schopný vypořádat s nepříznivou 

hospodářskou situací, nebo naopak zužitkovat přebytečné finanční prostředky v investicích 

nebo dalším rozvoji podnikání. 

3.2.3 Organizační plán  

Organizačním plánem podnikatel vyjadřuje své záměry ohledně řízení, právní formy, 

lokace nebo provozní doby podnikání. Jsou v něm shrnuty jednotlivé provozní aspekty 

podnikání a jeho správné zpracování zajistí dobrou organizovanost podnikání, stejně jako 

připraví podnikatele na řešení nenadálých problémů. 

Podle Pinsonové se organizační plán skládá ze tří částí, a to shrnutí podnikání, produktu 

a provozního plánu. Shrnutí podnikání by mělo obsahovat jeho popis, důvod proč podnikání 

vzniká, jaké jsou cíle, strategie nebo které vztahy jsou klíčové. Produktová část organizačního 

plánu se liší podle zaměření podnikání, nicméně vždy by měl obsahovat rozhodnutí vztahující 

se k online a offline prodejům a případným budoucím produktům. Pro poskytovatele služeb je 

pak klíčový popis produktu, proč ho podnik může poskytovat, jak je poskytován, kdo skutečně 

produkt vytváří a kde bude produkt poskytován. Zásadní je zejména poměr mezi časem, který 

podnikatel stráví tvorbou produktu a časem skutečně fakturovaným konečnému zákazníku. 

Provozní plán by měl obsahovat informace zejména o lokalitě, právní formě, managementu a 

zaměstnancích, účetnictví a právních stránkách podnikání, pojištění, zabezpečení a právech 

duševního vlastnictví.52 

3.3. Růst a expanze 

Mezi ekonomické aspekty patří i případný růst a expanze podnikání. V podnikatelském 

plánu se bude jednat o části organizace podnikání, analýza trhu, výrobní plán a finanční plán. 

Růst a expanze bude promítnuta ve všech těchto částech, které by měly obsahovat základní plán 

pro růst a případné možnosti expanze podnikání.  

Základními ukazateli růstu jsou počet zaměstnanců, obrat a množství produkce 

podnikání. Výběr právní formy podnikání zásadně neomezuje růst podnikání, ačkoliv obchodní 

společnosti jsou obecně lepší pro delegaci manažerských povinností a dělení podnikání. 

  

                                                           
52 PINSON, L. Anatomy of a business plan: a step-by-step guide to building a business and securing your 

company's future. 7th ed. aka associates, 2008, x, str. 32 a násl. ISBN 0944205372, p. 292. 
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3.3.1 Budoucnost podnikání  

Podnikatelský plán by měl obsahovat podnikatelovu vizi o budoucnosti podnikání. 

Modely pro její podobu nebudou nikdy zcela přesné, protože vývoj hospodářské situace nejen 

podnikání, ale i celého trhu, je nevyzpytatelný. V rámci respektování rizik by podnikatel měl 

vypracovat optimistické i pesimistické modely. 

Budoucností podnikání může být rozšíření výroby, zřízení další provozovny nebo 

naopak snižování počtu zaměstnanců, a to vždy v závislosti na současné ekonomické situaci 

a nejbližším výhledu. Podnikatelský plán by měl obsahovat směřování společnosti alespoň 

v obecné rovině, neboť tím plní roli nejen interní kontroly pro podnikatele, ale slouží i jako 

ukazatel potenciálu podnikání pro případné investory. 

3.3.2 Management 

Spolu s růstem a expanzí přicházejí i další a další manažerské povinnosti podnikatele. 

Například vyšší počet zaměstnanců znamená vyšší nároky na jejich kontrolu, na přidělování 

pracovních úkolů a jejich celkovou organizaci. Pro podnikatele to znamená větší zátěž a více 

času stráveného řešením problémů, které jsou spíše administrativní než podnikatelské. 

 Průvodním jevem růstu a expanze podnikání je delegace úkolů na manažery, buď z řad 

vedoucích pracovníků nebo partnerů podnikatele. To může být pro začínajícího podnikatele 

významnou změnou, zvláště pokud do podnikání vstupoval sám. Běžnou praxí v obchodních 

společnostech je zaměření jednotlivých manažerů na jednotlivá odvětví businessu, ve kterých 

mají výlučnou pravomoc. 

3.4. Konkurenceschopnost 

Konkurenceschopnost podnikání je nejdůležitějším ukazatelem jeho potenciálu na 

relevantním trhu. Je potřeba ji zkoumat nejen před zahájením podnikání, ale i v celém jeho 

průběhu. Pro její posouzení existuje nepřeberné množství ekonomických modelů a nástrojů, 

nicméně začínající podnikatelé by vždy měli zpracovat alespoň PEST analýzu, analýzu zdrojů 

podnikání a následnou SWOT analýzu.   

Na základě výsledků těchto analýz může podnikatel upravovat aspekty svého podnikání 

tak, aby byla dosažena co nejvyšší míra konkurenceschopnosti. V ideálním případě bude 

výsledkem předčení všech konkurentů a zisk podílu na trhu. 
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3.4.1 PEST analýza  

PEST analýza je příkladem externí analýzy. Jejím cílem je posouzení vnějších faktorů 

z okolí podnikání, které jsou z pohledu podnikatele neměnné. Jedná se tedy o analýzu 

makrookolí. 

Jednotlivými prvky PEST analýzy jsou politické, ekonomické, sociokulturní 

a technologické faktory z okolí podnikání. Podnikatel si sám může vybrat relevantní obsah 

jednotlivých složek, který je nezbytný pro správné posouzení všech faktorů. Ekonomické 

faktory jsou vývoj HDP, ekonomické cykly, úrokové sazby, míra inflace nebo míra 

nezaměstnanosti. Politické faktory jsou například stabilita vlády, politika zdanění, 

antimonopolní opatření a regulace zahraničního obchodu. Mezi sociokulturní faktory patří 

mobilita obyvatelstva, přístup k práci nebo demografický vývoj. Technologickými faktory jsou 

trendy ve vývoji a výzkumu, míra zastarávání technologií nebo rychlost technologických změn. 

Správná volba faktorů bude stěžejní pro maximální účinnost PEST analýzy. Pro 

švadlenu ručně vyrábějící luxusní vlněné oblečení nebude tolik přínosné posuzovat 

technologické faktory, ale zcela zásadní bude aktuální ekonomická situace zákazníků.  

3.4.2 Analýza odvětví  

Analýza odvětví je externí analýzou mikroprostředí. Zaměřuje se tedy na hodnocení 

faktorů, které jsou společné podnikateli a jeho konkurentům na trhu, na kterém soutěží. Ta se 

skládá z několika dalších individuálních analýz, nicméně pro jejich správné vypracování je 

nezbytné vymezit odvětví a definovat jeho základní charakteristiky. Těmi jsou například 

velikost trhu, dosah konkurence, počet zákazníků, bariéry pro vstup a výstup nebo míra 

hospodárnosti. 

Podle Kotlera a Armstronga zahrnuje mikroprostředí nejbližší účastníky společnosti na 

trhu. Patří mezi ně podnik, dodavatelé, poskytovatelé služeb, zákazníci, a to podle charakteru 

trhu, konkurence a vztahy s veřejností. Podnikem se rozumí nejen jeho vztahy s ostatními 

účastníky, ale i veškeré vnitropodnikové vztahy nebo cíle. Dodavatelé jsou charakterizováni 

dodavatelsko-odběratelskými vztahy, které umožňují podnikání produkovat výrobky a služby. 

Poskytovatelé služeb usnadňují podniku realizaci obchodních operací. Zákazníci se dělí do 

jednotlivých trhů, například spotřebitelského nebo průmyslového.53 Pouze pečlivou analýzou 

                                                           
53 KOTLER, P. a ARMSTRONG G. Marketing. 1. vyd. Praha: GRADA, 2004, str. 175-178. ISBN 8024705133, 

str. 856. 
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všech jednotlivých faktorů si podnikatel vytvoří ucelený pohled na odvětví, ve kterém se chystá 

podnikat. 

3.4.3 Porterův model  

Specifickým analytickým nástrojem pro mikrookolí je Porterův „model pěti sil“, který 

posuzuje zejména sílu konkurenčního prostředí na trhu relevantním pro podnikatele. 

Posuzovanými faktory jsou riziko vstupu potenciálních konkurentů, rivalita mezi stávajícími 

podniky, smluvní síla dodavatelů, smluvní síla kupujících a hrozby substitučních produktů. 

Podle Dedouchové „hrozba konkurenční síly potenciálních konkurentů závisí na výši 

bariér vstupu na trh, tedy na řadě faktorů, které brání podniku prosadit se v daném 

mikrookolí“.54 Nejčastější faktory ovlivňující konkurenci jsou podle Sedláčkové počet a 

velikost konkurentů v okolí, míra růstu trhu, vysoké fixní náklady, diferenciace produktu, 

výstupní bariéry z odvětví, akvizice slabších podniků a globální zákazníci.55 Smluvní síla 

dodavatelů vzrůstá podle Dedouchové v případě, že mají dodavatelé jistotu, že nelze jimi 

dodávané produkty substituovat nebo pokud je na trhu tak vysoká míra diferenciace, že přechod 

k jinému dodavateli je spojen s vysokými náklady.56 Kupní síla zákazníků může být 

významným zdrojem tlaku na podnikání. Míra tohoto tlaku je odvislá například od množství 

produktů nakupovaných zákazníky nebo při snadné substituci.57 Poslední silou je v Porterově 

modelu hrozba substitučních produktů, která značí míru dostupnosti takových produktů na trhu, 

které mohou snadno nahradit produkty podniku. 

  

                                                           
54 DEDOUCHOVÁ, M. Strategie podniku. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2001, xiv, str. 18. ISBN 8071796034, 

str. 256. 
55 SEDLÁČKOVÁ, H. Strategická analýza. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006, str. 49-50. ISBN 

8071793671, str. 121. 
56 DEDOUCHOVÁ, M. Strategie podniku. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2001, xiv, str. 22. ISBN 8071796034, str. 

256. 
57 Tamtéž str. 22. 
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3.4.4 Analýza konkurentů  

Nad rámec Porterova modelu podnikatelé využívají i analýzu konkurentů jako nástroj, 

kterým se hodnotí jednotliví přímí nebo nepřímí konkurenti podniku. Pro určení toho, kteří 

konkurenti jsou přímí a kteří nepřímí lze využít matice postavené na dvou faktorech, a to 

společného trhu a podobnosti schopností.58 

Přímí konkurenti jsou poté podniky s velmi podobnými schopnostmi operující na 

společném trhu. Potencionálními konkurenty budou takové podniky, které sice mají velmi 

podobné schopnosti, ale na společném trhu přítomny nejsou. Nepřímí konkurenti jsou sice 

přítomni na společném trhu, ale jejich schopnosti jsou nízké. Jejich nebezpečí spočívá spíše 

v budoucnosti v případech, kdy u nich dojde velkému schopnostnímu nárustu. Konkurenti 

v zárodku jsou takové podniky, které nejsou ani příliš angažováni na společném trhu a ani 

nemají podobné schopnosti. Stejně jako nepřímí konkurenti je s nimi potřeba uvažovat do 

budoucnosti.59 

Pro efektivní analýzu konkurentů Kotler uvádí tyto hlavní kroky: identifikace 

konkurence, určení cílů konkurence, identifikace konkurenční strategie, hodnocení silných a 

slabých stránek konkurence, odhad reakce konkurenta, určení, které konkurenty napadnout a 

kterým se vyhnout a tvorba informačního systému o konkurenci.60 

3.4.5 Analýza zdrojů  

Analýza zdrojů je interní analýzou. Jejím cílem je odhadnout, jaké zdroje podnikání má 

a jak jsou vynaloženy. Podnikateli provedení této analýzy umožní zhodnotit, které zdroje jsou 

pro něj výjimečné a které naopak sdílí se svou konkurencí. To povede k vyšší efektivitě jejich 

vynakládání a zvýšení konkurenceschopnosti jeho podnikání na trhu. 

Vlastnictví jedinečného výrobního postupu bude pro podnikatele představovat 

pozitivum v oblasti jeho vnitřních zdrojů, který výrazně zvýší jeho konkurenceschopnost, 

zatímco nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců je příkladem negativa vlastních zdrojů 

podnikání. 

                                                           
58 BLAŽKOVÁ, M. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy. Praha: Grada Publishing, 2007, 

str. 61-62. ISBN 9788024767246, str. 280. 
59 BLAŽKOVÁ, M. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy. Praha: Grada Publishing, 2007, 

str. 62. ISBN 9788024767246, str. 280. 
60 KOTLER, P. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, str. 568 a násl. 

ISBN 9788024715452, str. 1048. 



34 
 

3.4.6 SWOT analýza  

SWOT analýza je shrnujícím ekonomickým nástrojem, který v sobě slučuje interní 

a externí analýzy. Silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby (v angličtině Strengths, 

Weaknesses, Opportunities and Threats) z jejichž počátečních písmen je odvozen její název 

jsou všechny její součástí a dohromady poskytují podnikateli ucelený pohled na jeho podnikání 

v dané oblasti. 

Silné stránky mohou být lepší materiály nebo interaktivnější internetové stránky, které 

více zaujmou zákazníka. Slabými stránkami pak může být vše od nedostatku finančních 

prostředků po závislost na jednom klíčovém dodavateli. Mezi příležitosti mohou patřit nové 

technologie nebo snadná expanze na další geografické trhy. Hrozbou je například vstup 

konkurence na trh nebo odliv pracovní síly. 

3.4.7 Marketing 

Marketingem podnikání se rozumí jeho propagace zákazníkům a měl by být shrnut 

v marketingovém plánu jako součást podnikatelského plánu. Správný marketing může být 

rozdílem mezi úspěšným a neúspěšným podnikáním. Zásadní je nejen období vstupu podnikání 

na trh, ale i následný marketing, který funguje po celou dobu trvání podnikání. Nejběžnějším 

marketingovým nástrojem je marketingový mix 4P, který se skládá z výrobku, ceny, propagace 

a distribuce (v angličtině Product, Price, Promotion a Place).  

Produktem je cokoliv, co podnikatel může na trhu nabídnout. Jedná se o nezbytnou 

součást marketingové mixu a celého podnikání, jelikož za produkt zákazníci platí a slouží 

k uspokojování jejich potřeb. Cenou se rozumí cenová politika, tedy kolik zákazníci za produkt 

platí, případně kolik jsou za něj ochotni zaplatit. Správné nastavení cenové politiky je zásadní 

jak z pohledu vnímání produktu, tak z pohledu konkurence na trhu. Propagace znamená, jakým 

způsobem podnikání komunikuje se zákazníky o produktech a jejich cenách. Může jít o tradiční 

metody jako jsou billboardy nebo noviny či o moderní marketing skrze sociální sítě 

a internetovou reklamu. Distribucí se rozumí kanály, kterými je produkt zákazníkům dodáván. 

I pro distribuci platí rozdělení na tradiční a moderní. Tradiční distribucí může být nákup 

v kamenné prodejně, zatímco moderním způsobem distribuce je například stažení digitální 

kopie filmu z internetu. 
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3.4.8 Hodnocení rizik  

Rizika jsou v podnikání přítomná vždy, a to nejen z externích, ale i z interních zdrojů. 

Příkladem externích rizik je například reakce konkurence na vstup na trh, zatímco interním 

rizikem je nezkušenost podnikatele nebo managementu. Přestože se rizika nedají nikdy 

vyloučit, podnikatelé mohou použít ekonomických nástrojů pro jejich zmírnění a přípravu 

správné odezvy, pokud k rizikové události dojde. 

Metody analýzy rizik se dělí podle Smejkala a Raise na kvalitativní a kvantitativní. Ty 

první se vyznačují tím, že rizika jsou vyjádřena v určitém rozsahu (například na stupnici od 

jedné do deseti), většinou na základě kvalifikovaného odhadu.61 Naopak kvantitativní metody 

„jsou založeny na matematickém výpočtu rizika z frekvence výskytu hrozby a jejího dopadu. 

Vyjadřují dopad obvykle ve finančních termínech jako například tisíce Kč.“62 

Na základě vyhodnocení rizik nastupuje řízení rizik, které je procesem, při němž se 

podnikatel snaží zamezit dopadům existujících nebo budoucích rizik a navrhuje řešení k jejich 

eliminaci.63 

  

                                                           
61 SMEJKAL, V., a RIAS, K. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: 

Grada, c2006, str. 95. ISBN 8024716674, str. 300. 
62 Tamtéž str. 95. 
63 Tamtéž str. 100. 
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4. Výhody a nevýhody podnikání fyzické osoby a obchodní 

společnosti 

Začínající podnikatelé se často snaží zahájit svou podnikatelskou činnosti s co 

nejnižšími náklady, ale již neberou v potaz další rozdíly mezi jednotlivými formami podnikání. 

V této části práce je představeno porovnání obou nejběžnějších forem podnikání, a to z pohledu 

jejich založení, povinností při provozu a ekonomických aspektů. 

4.1. Zahájení podnikání fyzické osoby 

Za zahájení podnikání fyzické osoby se považuje okamžik, kdy podnikatel získá veškerá 

potřebná oprávnění a může, alespoň z právního hlediska, zahájit svou podnikatelskou činnost.   

4.1.1 Jednání před zahájením podnikání fyzické osoby  

Obecně lze říci, že pro zahájení podnikání fyzické osoby nejsou právním řádem 

vyžadovány žádné přípravné úkony. Ani OZ ani ŽZ, kterými jsou zejména požadavky 

podnikání upraveny, nekladou na budoucího podnikatele v tomto ohledu žádné nároky. 

Pro budoucího podnikatele je ovšem příprava nezbytná z pohledu ekonomického, a to 

alespoň v rozsahu stručného podnikatelského plánu a vyčlenění základního kapitálu, který bude 

využit na zahájení jeho podnikatelské činnosti. Zahájení podnikání fyzické osoby není 

z právního hlediska náročné, dostatečná příprava je však zásadní pro prvotní úspěch 

podnikatele. 

4.1.2 Živnostenské oprávnění  

Živnostenské oprávnění získá fyzická osoba ohlášením nebo udělením koncese, a to na 

základě postupu uvedeného v kapitolách 2.1.3 a 2.2.2 této práce. Po zápisu podnikatele do 

živnostenského rejstříku může začít volně podnikat. Od té chvíle také musí platit odvody na 

sociální a veřejné zdravotní pojištění a evidovat své příjmy spojené s podnikáním způsobem 

podle zvoleného způsobu platby daní (podvojné účetnictví, daňová evidence nebo uplatnění 

paušálních výdajů).  
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4.1.3 Zápis podnikající fyzické osoby do obchodního rejstříku  

Živnostenští podnikatelé, stejně jako zemědělští podnikatelé a osoby vykonávající 

svobodná povolání, jsou zapisováni do veřejných seznamů. Živnostníci jsou zapsáni 

v živnostenském rejstříku, pro svobodná povolání to jsou jednotlivé seznamy vedené komorami 

a pro zemědělské podnikatele je to evidence zemědělských podnikatelů. Všichni podnikatelé 

musí být zapsáni alespoň do jednoho z těchto seznamů.  

Obchodní rejstřík, vedený rejstříkovými soudy podle ZVŘ, je další podnikatelskou 

evidencí, kam se zapisují fyzické osoby podnikající, obchodní společnosti a družstva. Fyzické 

osoby podnikající se do obchodního rejstříku zapisují dobrovolně nebo při splnění podmínek 

§ 45 ZVŘ64. 

Zápisem v obchodním rejstříku vznikají podnikateli další povinnosti, a to zejména 

zakládat účetní dokumenty do sbírky listin obchodního rejstříku65 a v případě jakýchkoli změn 

aktualizovat údaje zapsané v obchodním rejstříku. 

4.2. Povinnosti podnikající fyzické osoby 

Získání podnikatelského oprávnění je jen prvním krokem na cestě za úspěšným 

podnikáním. Okamžikem zápisu do podnikatelské evidence začínají na podnikatele dopadat 

povinnosti stanovené právním řádem. Úprava povinností není jednotná a nachází se v mnoha 

právních předpisech66 s modalitami podle toho, jaké podnikatelské činnosti se podnikatel 

věnuje. 

Dále se tato práce zaměřuje zejména na účetní, daňové a odvodové povinnosti 

podnikajících fyzických osob, a to za předpokladu, že podnikatel nezaměstnává žádné 

zaměstnance. 

  

                                                           
64 Fyzická osoba podnikající má povinnost zápisu do OR v případě, že výše jejích výnosů nebo příjmů snížených 

o daň z přidané hodnoty, je-li součástí výnosů nebo příjmů, dosáhla nebo přesáhla za 2 po sobě bezprostředně 

následující účetní období v průměru částku 120 000 000 Kč. 
65 Po zápisu do obchodního rejstříku se na fyzickou osobu vtahují povinnosti podle § 66 ZVŘ. 
66 OZ, ŽZ, ZVŘ, ZOK (definován níže), Účetní zákon (definován níže), ZDP (definován níže), DPHZ (definován 

níže), zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 

terorismu a řada dalších. 
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4.2.1 Účetní a daňové povinnosti podnikající fyzické osoby  

Základní povinností všech občanů ve státě je platit daně podnikatele nevyjímaje. Pro 

splnění této povinnosti je nezbytné, aby podnikatelé evidovali své příjmy a výdaje. Standardním 

způsobem takové evidence je podvojné účetnictví, které je povinné pro podnikající fyzické 

osoby při splnění podmínek67 stanovených Účetním zákonem. Pro podnikatele nesplňující tyto 

podmínky, kteří se rozhodli nevést podvojné účetnictví dobrovolně, platí možnost volby mezi 

vedením daňové evidence a použitím paušálních výdajů. 

Daňová evidence je evidencí příjmů, výdajů a majetku podnikatele. ZDP stanoví 

základní podmínky jejího vedení. Formální stránka není stanovena a podnikatelé mají volnost 

při výběru formy zaznamenávání povinných údajů68. Daňová evidence je kompromisem mezi 

podvojným účetnictvím a paušálními výdaji, protože na podnikatele nejsou kladeny vysoké 

nároky obsažené v účetních předpisech, ale stále může uplatňovat daňově uznatelné náklady. 

Uplatňování paušálních výdajů je nejsnazším způsobem plnění daňové povinnosti69. Při 

jejich aplikaci podnikatel vede pouze evidenci svých příjmů a evidenci pohledávek vzniklých 

v souvislosti s činností, ze které mu příjem plyne. Jedná se o významné usnadnění oproti 

podvojnému účetnictví a daňové evidenci. Celkové příjmy podnikatele jsou po skončení 

zdaňovacího období zkráceny výdajovým paušálem. Ten pro příjmy z živnostenského 

podnikání70 za rok 2018 činil 60 %, nejvýše však 600 000 Kč. Vzniklá částka, po případném 

odečtení slevy za manžela a daňového zvýhodnění za děti, tvoří základ pro daň z příjmu. 

Podnikatel dokazuje pouze své příjmy. Častou praxí je tedy porovnání kalkulace podle daňové 

evidence a paušálních výdajů, a to z důvodu vyšší daňové zátěže při uplatnění paušálních 

výdajů pro podnikatele s daňově uznatelnými náklady vyššími než procentuální výdaje 

stanovené ZDP.  

Každý podnikatel se musí přihlásit k dani z příjmů, a to u místně příslušného finančního 

úřadu. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidaného hodnoty (dále jen „DPHZ“) stanoví 

                                                           
67 Stanovené § 1 odst. 2 písm. d) a e), tedy všechny zapsané v obchodním rejstříku a ty, které mají obrat vyšší než 

25 000 000 Kč za předcházející kalendářní rok. 
68 Daňová evidence může být vedena v profesionálním účetním systému, nebo třeba v papírových sešitech. 
69 DĚRGEL Martin: Paušální výdaje v letošním roce opět klesly. Portál Pohoda [online].  22. srpna 2018. 

Dostupné z: https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/pausalni-vydaje-klesly/ [cit. 2019-04-

02] 
70 Podle § 7 odst. 7 písm. b) ZDP  

https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/pausalni-vydaje-klesly/
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podmínky pro přihlášení plátců daně z přidané hodnoty71. Jejich splněním vzniká podnikateli 

povinnost přihlásit se k této dani a plnit povinnosti stanovené DPHZ. 

4.2.2 Další odvody podnikající fyzické osoby  

Podnikající fyzická osoba má vyjma povinnosti platit daně povinnost hradit i odvody na 

zdravotní a sociální pojištění. 

 Úhrady zdravotního pojištění se řídí zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 

pojištění. Zdravotní pojištění se hradí formou měsíčních záloh s každoročním vyúčtováním. 

Podnikatel, jehož jediným příjmem je jeho podnikatelská činnost, musí tyto zálohy hradit sám. 

Minimální měsíční záloha činí pro rok 2019 částku 2 208 Kč72, nicméně výše záloh se mění na 

základě skutečně dosaženého vyměřovacího základu za minulé období. 

Účast na sociálním pojištění podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, je 

pro podnikatele, stejně jako účast na zdravotním pojištění, povinná. I průběh úhrad je obdobný 

jako u zdravotního pojištění, kdy podnikatel platí měsíční zálohy, které jsou na základě jeho 

skutečných příjmů jednou ročně vyúčtovány. Minimální záloha na úhradu sociálního pojištění 

je pro rok 2019 částka 2 388 Kč73. V rámci sociálního pojištění mohou podnikatelé dobrovolně 

platit i nemocenské pojištění podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Tato 

možnost není podnikateli příliš využívána, a to z důvodu nevýhodnosti nemocenského pojištění 

pro podnikatele74. 

4.2.3 Sídlo a provozovna podnikající fyzické osoby  

Ustanovení § 429 OZ stanovuje povinnost každého podnikatele mít sídlo. ŽZ dále 

stanoví, že sídlo musí být označeno obchodní firmou75 podnikatele za předpokladu, že není 

shodné s adresou jeho bydliště. Žádné další formální náležitosti nejsou pro sídlo podnikatele 

stanoveny. Provozovna podnikatele není nezbytným předpokladem podnikání, a je tedy na 

každém podnikateli, zda ji zřídí. 

                                                           
71 Ustanovení § 6 DPHZ stanoví, že plátcem se stane osoba, jejíž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících 

po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1 000 000 Kč. Další důvody registrace k DPH jsou uvedeny 

v ustanovení § 6b – 6e DPHZ. 
72 Částka vychází z minimálního měsíčního vyměřovacího základu OSVČ, který je stanoven jako dvacetinásobek 

50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství.  
73 Dostupné z: https://www.cssz.cz/cz/pojisteni-osvc/zmena-vyse-minimalnich-zaloh-osvc-v-roce-2019.htm [cit. 

2019-04-02]. 
74 Při minimální záloze bude podnikateli vypláceno jen 246,41 Kč. Dostupné z: https://www.cssz.cz/cz/pojisteni-

osvc/davky/vypocet_davek_nemocenskeho_pojisteni_osvc_2012_03_25.htm [cit. 2019-04-02]. 
75 Podle § 31 odst. ŽZ. 

https://www.cssz.cz/cz/pojisteni-osvc/zmena-vyse-minimalnich-zaloh-osvc-v-roce-2019.htm
https://www.cssz.cz/cz/pojisteni-osvc/davky/vypocet_davek_nemocenskeho_pojisteni_osvc_2012_03_25.htm
https://www.cssz.cz/cz/pojisteni-osvc/davky/vypocet_davek_nemocenskeho_pojisteni_osvc_2012_03_25.htm
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Sídlem se rozumí adresa, na které je podnikatel schopen zajistit styk s veřejností 

a státními orgány. Zároveň se do sídla podnikatele doručují státní orgány veškeré listiny76. 

Provozovna je naproti tomu místem skutečného výkonu podnikatelské činnosti pro 

určité obory. Provozovny podléhají dozoru veřejné správy a musí být v souladu s hygienickými 

a dalšími podmínkami. Provozovny jsou proto v praxi často zřizovány pouze v nezbytných 

případech77. 

4.3. Ekonomické aspekty podnikání fyzické osoby 

Podnikání je propojením právních povinností vyplývajících z obecně závazných 

předpisů a ekonomických aspektů, které se v průběhu času vyvíjí a mění v reakci na situaci na 

trhu a cíle podnikatele. Zahájení podnikání fyzické osoby je zejména příkladem právní stránky 

podnikání, kdy žádný ze zúčastněných veřejných orgánů nezkoumá ekonomické aspekty 

budoucího podnikání. Skutečným testem ekonomické připravenosti podnikatele je až samotná 

podnikatelská činnost. V oblasti ekonomických aspektů podnikání se tato práce zaměřuje 

zejména na ekonomické aspekty podnikání, které jsou limitovány nevýhodami jednotlivých 

forem podnikání. 

4.3.1 Financování podnikající fyzické osoby  

Fyzické osoby podnikající nemají povinnost skládat do podnikání žádný základní 

kapitál, a to zejména z důvodu provázanosti majetku podnikatele a jeho podnikání.  

Nejběžnějším způsobem financování pro začínající podnikání je financování interní. Pro 

fyzickou osobu podnikající to znamená pouze její vlastní prostředky. Právní řád České 

republiky nestanoví žádná omezení vztahující se k internímu financování podnikaní fyzické 

osoby. Vše, co podnikatel vlastní, může volně použít v rámci podnikání.  

V případě, že podnikatel nemůže nebo nechce pro zahájení a provoz svého podnikání 

využít vlastních prostředků, musí využít financování externí (tj. zejména zápůjčky, úvěry a 

investice). 

Banky a další finanční instituce nabízejí mnoho produktů zaměřených na podnikatele, 

od speciálních business účtů, až po podnikatelské úvěry a zápůjčky, které mohou pomoci 

s nedostatečným cashflow. Výhodami využití finanční instituce pro externí financování 

                                                           
76 Ustanovení § 46b zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád stanoví, že v případě podnikajících fyzických 

osob je ze strany soudů doručováno na adresu sídla. 
77 Podnikatel například musí provozovat restauraci v provozovně, která musí splňovat hygienické podmínky podle 

vyhlášky č. 137/2004 Sb., a být správně označena podle § 17 ŽZ. 
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podnikání jsou relativně neomezené prostředky, které mají k dispozici, profesionální přístup a 

zkušenosti s obdobnými transakcemi. Nevýhodami jsou naopak vysoké úroky, striktní 

splátkové kalendáře a formalizace procesu financování, kdy je obtížné vyjednat podmínky 

odchylné od zavedené praxe. Součástí podmínek financování často bývají zajišťovací 

prostředky svědčící ve prospěch finanční instituce. 

Častým zdrojem externího financování pro začínající podnikatele jsou investice či 

zápůjčky od rodinných příslušníků nebo přátel. Důvody pro využití tohoto způsobu financování 

jsou mnohdy nižší nebo žádné úroky, nesplnění podmínek pro poskytnutí prostředků od 

finančních institucí či jejich neformálnost. Výhodami jsou již zmiňované nižší úroky 

a neformálnost vztahu, dále osobní kontakt a vztah s financujícím subjektem. Nevýhodami je 

ve většině případů omezené množství prostředků dostupných pro financování, náklady na 

vypracování dokumentace pro poskytnutí financování a ohrožení existujícího vztahu v rovině 

obchodní i osobní.  

Investice je formou externího financování. Zásadním rozdílem oproti úvěru nebo 

zápůjčce je její předpokládaná návratnost. Splatnost zde není omezena investovanou částkou, 

ale investor k ní přistupuje s vidinou dlouhodobých zisků. Investiční vztah je oboustranně 

výhodný, protože podnikatel není omezen splátkovým kalendářem a poskytnuté prostředky 

může skutečně využít na rozvoj podnikání, nicméně s přibývajícím časem postupně plní 

investorovi více než původně dostal. Investor zpočátku nezískává své prostředky zpět, ale 

v případě úspěchu podnikání získá více, než byla původní investice. Pro investiční financování 

nejsou právním řádem stanoveny závazné podmínky. Investorem může být kterákoli fyzická 

nebo právnická osoba s dostatečnými prostředky. Investice do podnikání fyzické osoby mohou 

být založeny na inominátní smlouvě o investici, případně může být využito institutu tiché 

společnosti78. Výhodami jsou zejména flexibilita, možnost následných investic a nízké provozní 

náklady pro podnikatele. Zásadní nevýhodou je, že investor často požaduje určité pravomoci 

v souvislosti s podnikáním. Dalšími negativy pro podnikatele jsou souhrnné náklady investice, 

které často převýší investici samu a omezení svobody podnikatele v souvislosti s investicí79. 

  

                                                           
78 Úprava tiché společnosti v § 2747 a násl. OZ.  
79 Zejména na základě smluv s investory. 
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4.3.2 Ručení fyzické podnikající osoby  

Podnikání je rizikovou záležitostí, jejíž úspěch není nikdy zaručen. Podnikatel může mít 

skvělý nápad, vypracovaný podnikatelský plán a dostatečné financování a stejně může selhat. 

S koncem podnikání nastupuje podnikatelovo ručení za dluhy, které v souvislosti s podnikáním 

za jeho trvání vznikly. Ručení za dluhy vyjadřuje rozsah, v jakém je podnikatel odpovědný vůči 

věřitelům a jeho povinnost tyto dluhy uhradit. 

Fyzická osoba podnikající ručí celým svým majetkem. Veškeré dluhy, které v průběhu 

podnikání vzniknou, a to z jakéhokoli titulu, musí zcela uhradit. Majetek podnikající fyzické 

osoby není žádným způsobem chráněn a neúspěšné podnikání může vyústit až v předlužení 

podnikatele a jeho následný úpadek. Jedná se o nejrizikovější aspekt podnikání fyzické osoby. 

4.3.3 Expanze podnikající fyzické osoby  

Úspěšné podnikání neustále roste a vyvíjí se. Při výběru právní formy podnikání je 

nezbytné zvážit i limity této expanze v návaznosti na podnikatelský plán. 

Podnikající fyzická osoba nemůže pro expanzi svého podnikání zvolit zvýšení počtu 

podnikatelů ani jiné formy spolupráce, aniž by změnila právní formu svého podnikání. Jednota 

podnikání a podnikatele to neumožňuje. 

Nejběžnějším ukazatel velikosti podnikání je počet zaměstnanců80. Pro většinu podniků 

platí lineární rovnice více zaměstnanců = větší podnikání. Fyzická osoba podnikající může být 

zaměstnavatelem a právní řád nestanoví limity pro počet zaměstnanců, které může zaměstnávat. 

Velikost podnikání lze dovodit i z podnikatelova obratu. Z pohledu právního řádu 

nejsou stanoveny žádné limity ohledně aktiv podnikání. 

Diverzifikace portfolia je vhodná nejen ve světě podnikání na kapitálovém trhu, ale je 

i velmi dobrou podnikatelskou praxí. Velikost podnikání lze posuzovat i na základě 

vykonávaných podnikatelských činností. Podnikatel opět není právním řádem omezen a za 

předpokladu splnění zvláštních podmínek ŽZ může teoreticky vykonávat všechny Živnosti. 

                                                           
80 Například podle ustanovení § 1b Účetního zákona, který dělí podniky na mikro, malé, střední a velké. 
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V praxi většinou půjde o výkon činností komplementárních81, ale expanze do zcela odlišných 

oborů není neobvyklá82. 

4.3.4 Zisk a jeho rozdělení  

Cílem, ale i zákonným předpokladem83 podnikání je generování zisku. Vzhledem 

k tomu, že podnikající fyzická osoba má pouze jeden majetek, celý zisk z podnikání, zkrácený 

o řádné zdanění, náleží přímo podnikateli. Právní řád nestanoví žádné další procedury, které by 

podnikatel musel podstoupit pro převod zisku nebo jeho použití na účely nesouvisející 

s podnikáním.  

Podnikatel v rámci autonomie vůle může vstupovat do právních vztahů, které ho 

k dělení zisku zavazují. Důvodem mohou být podmínky sjednané s investorem nebo tichým 

společníkem. 

4.3.5 Přechod a převod podnikání  fyzické osoby 

Důležitou vlastností právní formy podnikání je i její flexibilita při převodu nebo 

přechodu.  

Převod podnikání fyzické osoby je z právního hlediska nemožný z důvodu spojení 

s podnikatelem. Podnikatel přesto může převést vše, co jeho podnikání tvoří, a to zcizením 

obchodního závodu podle OZ. Nejedná se o převod podnikání v právem slova smyslu, protože 

podnikateli nadále zůstávají podnikatelská a další oprávnění s podnikáním spojená. Předmětem 

převodu je pouze věcná stránka podnikání. Obchodní závod může být převeden, nebo vložen 

do obchodní korporace.  

Stejně jako převod, tak i přechod podnikání fyzické osoby je z právního hlediska 

nemožný. Smrt podnikatele však nezpůsobí okamžitý zánik podnikatele, a to na základě fikce 

pokračování v podnikání po dobu pozůstalostního řízení. Oprávněný okruh účastníků, zejména 

dědicové nebo správce pozůstalosti, mohou, na základě oznámení živnostenskému úřadu, 

pokračovat po dobu pozůstalostního řízení v podnikání po zesnulém podnikateli, a to na jeho 

účet. Jedná se pouze o dočasné oprávnění, které automaticky zaniká s koncem pozůstalostního 

řízení. Jestliže dědic, který podnikání nabyl, v něm hodlá pokračovat i po skončení 

                                                           
81 Podnikatel zabývající se silniční dopravou bude mít jako komplementární podnikatelskou činnosti Živnost 

skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě. 
82 Komplementárními činnostmi není vinařství a květinářství, přesto lze nalézt Edera Květinářství, spojující obě 

činnosti. Dostupné z: http://kvetinarstvi-edera.cz/ [cit. 2019-04-02]. 
83 Viz definice podnikatele v § 420 odst. 1 OZ.  

http://kvetinarstvi-edera.cz/
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pozůstalostního řízení, musí zažádat o své vlastní podnikatelské oprávnění. Podnikatelské 

oprávnění zesnulého nejpozději s ukončením pozůstalostního řízení zaniká. Pokračování 

v podnikání se vztahuje pouze na živnostenské podnikání za splnění podmínek pro jeho 

výkon84. 

4.3.6 Strategie exitu 

Podnikání často bývá životním smyslem i stylem podnikatelů, ale správně nastavený 

podnikatelský plán by měl mít zvolenou i strategii exitu85, tedy způsob a podmínky, za kterých 

podnikatel opustí otěže podnikání, nebo se ho zbaví úplně. Podmínky, za kterých podnikatel 

k exitu přistoupí, jsou individuální, ale některé způsoby budou představeny níže. Způsoby exitu 

lze rozdělit na úplné a částečné. 

Prvním z úplných způsobů exitu je převod podnikání, pro fyzické osoby podnikající 

formou převodu obchodního závodu. Podmínkami může být dosažení určité valuace podnikání 

nebo plynutí času. Podnikatel se převodem zbavuje hmotných i nehmotných věcí, které tvoří 

jeho podnikání, ačkoliv nedojde k ukončení podnikání samotného.  

Druhým úplným způsobem exitu je likvidace podnikání. Ta v případě fyzické osoby 

nemá formalizovaný průběh a spočívá v ukončení živnosti nebo jiného podnikatelského 

oprávnění. Vzhledem k provázanosti majetku je právní jistota věřitelů zaručena i po skončení 

samotného podnikání a likvidace podnikání fyzické osoby není dále právně upravena. Majetek, 

který byl součástí jeho obchodního závodu při podnikání, zůstává nadále podnikateli, ačkoliv 

ten s ním bez podnikatelského oprávnění nemůže podnikat. Tento proces je zvratitelný, protože 

podnikatelská oprávnění lze znovu nabýt.  

Částečným způsobem exitu je předání aktivního řízení podnikání nebo jeho části třetí 

osobě. Může se jednat o profesionálního manažera, nebo člena rodiny. Podnikatel neztrácí 

kontrolu nad svým podnikáním, ačkoliv dobrovolně omezuje své pravomoci na základě dohody 

obou stran86. Z podnikání mu nadále plynou příjmy, avšak zkrácené o odměnu manažera. Pro 

podnikající fyzické osoby je tento způsob exitu neobvyklý, a to z důvodu neomezeného ručení 

za dluhy z podnikání. Manažer tak v rámci své činnosti nakládá se vším, co podnikatel vlastní. 

                                                           
84 Podle § 13 ŽZ. 
85 PROKOP M.: Jak napsat podnikatelský plán aneb kudy vede cesta k úspěchu. CzechInvest [online]. Dostupné 

z: www.czechinvest.cz [cit. 2019-04-02] 
86 SRPOVÁ, J., ŘEHOŘ, V. a kolektiv. Základy podnikání. Praha: Grada Publishing a.s., 2010, str. 147. 

ISBN 9788024733395, str. 432. 

http://www.czechinvest.cz/
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Částečný exit může spočívat i v převodu časti obchodního závodu nebo v omezení 

podnikatelských aktivit. 

4.4. Založení a vznik společnosti s ručením omezeným 

V předchozích částech této práce bylo představeno podnikání fyzické osoby. Podnikání 

skrze právnickou osobu je druhou alternativou možnosti podnikání. Základní vlastností 

obchodních společností, alespoň těch kapitálových, je rozdělení osobní a majetkové složky 

podnikatele, což je v naprostém v kontrastu s podnikající fyzickou osobou. 

4.4.1 Výběr typu obchodní společnosti  

S ohledem na to že, v českém právním prostředí je jak u menších, tak u středních 

i velkých podnikatelů velmi preferováno podnikání prostřednictví společnosti s ručením 

omezeným (dále jen „společnost“), zaměřuje se tato práce dále na popis tohoto typu obchodní 

společnosti. Společnost se vyznačuje zejména nízkými náklady na založení a možností být 

založena pouze jedním zakladatelem, přičemž tyto aspekty také přispívají k oblíbenosti 

využívání tohoto typu obchodní společnosti. 

4.4.2 Jednání před založením společnosti s  ručením omezeným  

Obdobně jako v případě zahájení podnikání fyzické osoby, ani zde nestanoví právní řád 

žádná nezbytná právní jednaní potřebná k započetí procesu založení společnosti. 

Prvním úkolem zakladatele společnosti je výběr jejího názvu, přičemž se pro obchodní 

společnosti tímto názvem rozumí obchodní firma dané společnosti. Podle ustanovení § 424 OZ 

nesmí být obchodní firma zaměnitelná či klamavá. 

Před samotným založením společnosti je třeba, aby byly ze strany zakladatele či 

zakladatelů určeny nezbytné náležitosti společnosti, a to zejména sídlo, počet zakladatelů, 

struktura statutárního orgánu, výše základního kapitálu, počet a druhy podílů a podnikatelská 

oprávnění. Ačkoliv zásada autonomie vůle se uplatní i při zakládání společností, OZ a ZOK 

stanoví minimální náležitosti, které musí každá společnost splňovat. Zakladatelé si například 

mohou zvolit výši základního kapitálu za předpokladu, že bude alespoň ve výši 1 Kč na jednoho 

zakladatele87.  

                                                           
87 JOSKOVÁ, L. a PRAVDA, P. Zákon o obchodních korporacích s komentářem: s účinností od 1.1.2014 

nahrazuje obchodní zákoník. Praha: Grada Publishing a.s., 2014, str. 15. ISBN 9788024748344, str. 96. 
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Rozhodnutím Evropské komise došlo ke snížení nákladů na zakládání společností88 v 

případě, že se jedná o společnost s jednoduchou zakladatelskou listinou89. Tato práce se dále 

zaměřuje právě na založení a vznik společnosti s touto jednoduchou zakladatelskou listinou a 

jedním zakladatelem, který je zároveň jednatelem. 

4.4.3 Založení společnosti s  ručením omezeným 

Zakladatelské právní jednání, kterým se zakládá společnost, musí být učiněno formou 

veřejné listiny, přičemž ve smyslu § 776 odst. 2 ZOK se za veřejnou listinu považuje notářský 

zápis. Okamžikem založení společnosti je podpis tohoto notářského zápisu zakladatelem. 

Pro vypracování jednoduché zakladatelské listiny potřebuje notář znát alespoň obchodní 

firmu, obec, v níž se bude nacházet sídlo společnosti, výši základního kapitálu, identifikaci 

zakladatele a prvního jednatele, správce vkladů a identifikaci podnikatelské činnost společnosti. 

Notář může na základě požadavku zakladatele vypracovat i veškerou dokumentaci nezbytnou 

pro zápis společnosti do obchodního rejstříku. 

Zakladatel může notářský zápis v přítomnosti notáře podepsat osobně nebo může 

zplnomocnit třetí osobu písemnou plnou mocí s ověřeným podpisem90.  

Náklady na založení společnosti s jednoduchou zakladatelskou listinou jsou 5 500 Kč, 

včetně zápisu společnosti do obchodního rejstříkem notářem91. 

4.4.4 Jednání před vznikem společnosti s  ručením omezeným 

Založením společnosti končí první fáze jejího vzniku. Jakákoliv osoba od tohoto 

okamžiku může za společnost jednat na její účet za předpokladu, že valná hromada společnosti 

toto jednání schválí do tří měsíců po jejím vzniku92. Zároveň začíná běžet lhůta šesti měsíců 

pro podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, jejíž marným uplynutím platí 

fikce odstoupení zakladateli od smlouvy93.  

  

                                                           
88 Sdělení Evropské komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a 

Výboru regionů ze dne 23. února 2011, KOM (2011) 78 v konečném znění. 
89 NEUBAUER R.: Jak nejlevněji a nejbezpečněji založit firmu? Má začínající podnikatel důvod vyhledat notáře, 

když chce začít podnikat? Zeptali jsme se prezidenta Notářské komory ČR Mgr. Radima Neubauera. Notářské 

komora ČR. [online]. Dostupné z: www.nkcr.cz [cit. 2019-04-02]. 
90 Podle § 441 NOZ. 
91 Poplatek za zápis notářem činí 2 700 Kč. 
92 Podle § 127 OZ. 
93 Podle § 9 ZOK. 

http://www.nkcr.cz/
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4.4.5 Vkladová povinnost ve společnosti s  ručením omezeným 

Propojení podnikatele jako osoby a jeho majetku je ve společnosti zajištěno vkladovou 

povinností, kdy podnikatel vkládá do společnosti na základě zakladatelské listiny předmět 

vkladu. Peněžní vyjádření předmětu vkladu je vkladem do obchodní společnosti a souhrn 

vkladů tvoří její základní kapitál. Vše, co společnost vlastní je před vznikem společnosti 

vyjádřeno v jejím základním kapitálu a po splacení vkladů společníky vůči nim nemá žádné 

další nároky. 

Před vznikem společnosti musí být uhrazeno nejméně 30 % z vkladů na zvláštní účet 

vedený bankou pro společnost, nebo celé nepeněžité vklady a správce vkladů o tom musí 

vystavit potvrzení. Správcem vkladů je typicky jeden ze zakladatelů, ale může jím být kdokoliv, 

koho zakladatelská listina určí. 

4.4.6 Živnostenské oprávnění společnosti s  ručením omezeným  

Právnická osoba žádá o živnostenské oprávnění obdobně jako fyzická osoba s tím 

rozdílem, že zvláštní podmínky jednotlivých Živností musí splňovat odpovědný zástupce, 

kterého určí společnost. Živnosti volné může vykonávat právnická osoba bez odpovědného 

zástupce, zatímco většina živností řemeslných, vázaných a koncesovaných vyžadují jeho 

ustanovení. Společnost může mít i více odpovědných zástupců, každého pro jiné Živnosti. 

Odpovědným zástupcem může být jednatel, zakladatel nebo jakákoli jiná třetí osoba, splňující 

zákonné požadavky94. 

4.4.7 Vznik společnosti s  ručením omezeným 

Společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku. Zápis provede buď místně 

příslušný rejstříkový soud, nebo notář, který sepsal podkladový notářský zápis.  

Pro provedení zápisu skrze rejstříkový soud je třeba podat návrh na prvozápis na 

tzv. inteligentním formuláři95 na příslušný rejstříkový soud spolu se správním poplatkem ve 

výši 6 000 Kč. Soud, pokud neshledá návrh vadným, zápis provede do pěti pracovních dní, 

přičemž společnost vzniká provedením zápisu do obchodního rejstříku. Nezbytnými přílohami 

návrhu na zápis do obchodního rejstříku jsou notářský zápis (zakladatelská listina), potvrzení 

                                                           
94 Podle § 11 ŽZ může funkci odpovědného zástupce vykonávat pouze pro čtyři podnikatele. 
95 Dostupným z: https://or.justice.cz/ias/iform/index.html;jsessionid=zf9OgAGznETgMo4cGETN3O1x?0 [cit. 

2019-04-02] 

https://or.justice.cz/ias/iform/index.html;jsessionid=zf9OgAGznETgMo4cGETN3O1x?0
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správce vkladů, prohlášení o právním titulu užívaní sídla, čestné prohlášení a souhlas se 

zápisem jednatele do obchodního rejstříku, případně výpis z živnostenského rejstříku. 

Notář zapíše společnost do obchodního rejstříku po předložení dokumentů, osvědčující 

skutečnosti, které se zapisují. Oproti návrhu na rejstříkový soud je nezbytné přiložit i výpis 

z rejstříku trestů jednatele. Náklady na zápis notářem jsou 2 700 Kč. Účinnost zápisu notářem 

je následující pracovní den, takže zápis skrze notáře představuje rychlejší variantu registrace do 

obchodního rejstříku. 

4.5. Povinnosti spojené s podnikáním společnosti s ručením omezeným 

Nejen vznik společnosti je oproti zahájení podnikání fyzické osoby složitější, ale 

i povinnosti vyplývající z jejího provozu jsou pro podnikatele větší zátěží. Příkladem budiž 

účetnictví, které je stanoveno kogentně jako podvojné a podnikatel již nemá možnost výběru. 

4.5.1 Účetní a daňové povinnosti společnosti s  ručením omezeným  

Jak bylo uvedeno výše, účetnictví vedené společností musí být vždy podvojné, a při 

splnění podmínek stanovených § 20 Účetního zákona je vyžadováno i ověření účetních závěrek 

auditorem. Podvojné účetnictví je složitější než daňová evidence i uplatnění paušálních výdajů 

a k jeho vedení se vždy doporučuje profesionální účetní program, případně služby účetního 

poradce. Pravidla pro vedení účetnictví jsou stanovena Účetním zákonem a Mezinárodními 

účetními standardy96.  

Daňové přiznání podává společnost na základě údajů z účetní závěrky. Společnost platí 

daň z příjmů právnických osob, a to ze svého zisku zkráceného o daňově uznatelné náklady. 

Zdaněný zisk společnost může použít v dalším hospodářském období nebo rozdělit mezi 

společníky.  

Společnost se musí, stejně jako podnikající fyzická osoba, přihlásit na finančním úřadě 

k dani z příjmů, a to do 15 dní od svého vzniku. 

  

                                                           
96 Podmínky pro povinnou aplikaci Mezinárodních účetních standardů stanoví § 19a Účetního zákona. 
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4.5.2 Další odvody společnosti s  ručením omezeným 

Oproti podnikající fyzické osobě, která hradí ze svého podnikání příspěvky na veřejné 

zdravotní pojištění a sociální pojištění, společnosti taková povinnost nevzniká. Zakladatel 

společnosti nadále tyto povinnosti má, ale pouze na základě příjmů z podnikání mu plynoucích.  

Společnost bude odvody na veřejné zdravotní pojištění a sociální pojištění odvádět za 

své případné zaměstnance.  

4.5.3 Sídlo a provozovna společnosti s  ručením omezeným  

Pro sídlo a provozovnu společnosti platí to samé, co pro podnikající fyzickou osobu. 

Pro zápis společnosti do obchodního rejstříku je nezbytné předložit soudu nebo notáři potvrzení 

o právním titulu k užívání sídla, a to buď předložením právního titulu (např. nájemní smlouvy) 

nebo prohlášením vlastníka předmětné nemovitosti. Sídlo společnosti se může nacházet 

i v bytě97. 

4.5.4 Povinnosti společníka a jednatele společnosti s  ručením omezeným 

Povinnosti podnikatele podnikajícího skrze společnost nejsou jen vůči státním orgánům, 

ale také vůči společnosti samé. Rozsah těchto povinností je určen postavením podnikatele ve 

společnosti. Pro účely této práce je dále pracováno s předpokladem, že podnikatel je 

zakladatelem i jednatelem společnosti.  

Povinnosti společníka jsou zejména vkladová povinnost a příplatková povinnost. 

Vkladová povinnost je vyčerpána úplným splacením vkladu společníka. Příplatková povinnost 

vzniká na základě rozhodnutí valné hromady podle § 162 a násl. ZOK. Na společníky lze 

společenskou smlouvou vztáhnout i zákaz konkurence98. 

Zásadní význam pro podnikatele mají zejména jeho povinnosti jako jednatele, kde nad 

rámec závazku jednat s péčí řádného hospodáře, který se vztahuje na všechny jeho činnosti 

a jednání, má, právním řádem stanovené, povinnosti v souvislosti s vedením účetnictví, 

rejstříkovým soudem nebo například v boji proti praní špinavých peněz99.  

                                                           
97 Podle § 136 odst. 1 OZ. 
98 Podle § 199 ZOK. 
99 Všechny obchodní společnosti mají například povinnost evidovat svého skutečného majitele. 
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4.6. Ekonomické aspekty spojené s podnikáním společnosti s ručením 

omezeným 

Podnikání skrze společnost vyžaduje, stejně jako podnikání fyzické osoby, pečlivé 

ekonomické plánování. Zásadním rozdílem je zejména oddělení majetku podnikatele 

a společnosti. 

4.6.1 Financování společnosti s  ručením omezeným 

Finanční kapitál je pro právnické osoby stejně nezbytný jako pro ty fyzické. Ačkoliv 

právní řád stanovuje minimální výši základního kapitálu pro jednotlivé typy kapitálových 

obchodních společností, je těžké si představit společnost, která hospodaří se základním 

kapitálem ve výši jedné koruny. Proto je potřeba nad rámec interního financování, které pochází 

z vlastního kapitálu, případně od společníků, zvážit i další formy financování, které společnosti 

pomohou v časech nepříznivého cashflow nebo jako zdroj pro investice. 

Interním financováním společnosti jsou vlastní zdroje pocházející ze základního 

kapitálu, který je povinně tvořen všemi společnostmi. Základní kapitál nemusí být za trvání 

společnosti neměnný, jelikož ZOK zná instituty jeho snižování a zvyšování za předpokladu, že 

se základní kapitál nikdy nesníží pod zákonem stanovený limit. Společníci mohou rozhodnout, 

že společnosti poskytnou příplatek mimo základní kapitál, finanční injekci, která může 

společnosti pomoci překlenout těžké období, nebo poslouží k dalším investicím. Nejméně 

formálním příkladem interního financování je zápůjčka poskytnutá společníkem společnosti, 

pro niž nejsou stanoveny zákonem žádné zvláštní náležitosti100. 

Externí financování funguje obdobně jako u podnikající fyzické osoby. Společnost 

může využít stejných možností. Z důvodu rozdělení podnikatele a právnické osoby, která 

nezaniká s jeho smrtí, mají finanční instituce větší záruky pro splnění svých pohledávek.  

Investice do podnikání skrze společnost jsou obvyklejší, a to zejména díky možnosti 

vyjádření účasti investora na podnikání převodem nebo zástavou podílu. 

  

                                                           
100 Vyjma právní úpravy zápůjčky dle § 2390 a násl. OZ 
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4.6.2 Ručení ve společnosti s  ručením omezeným  

Jak vyplývá již z jejího názvu, společnost s ručením omezeným skutečně chrání 

podnikatele, a to omezením jeho ručení za její dluhy. Podnikatel odpovídá za dluhy jen do výše 

jeho nesplaceného vkladu do společnosti. Jestliže jsou vklady zcela splaceny, pak je za všechny 

dluhy odpovědná pouze společnost a žádnému z věřitelů nevzniká nárok na jejich plnění 

společníky. Jediný další případ ručení společníků nastává v případě likvidace společnosti, kdy 

i po výmazu společnosti ručí společníci za její dluhy, ale jen do výše jejich podílu na 

likvidačním zůstatku. 

4.6.3 Expanze ve společnosti s  ručením omezeným 

Z ekonomického hlediska má společnost stejné možnosti expanze jako podnikající 

fyzická osoba.  Z právního hlediska je expanze společnosti snazší v oblasti spolupráce s dalšími 

podnikateli, kterou lze vyřešit převodem podílu ve společnosti a jejich vstupu do podnikání. To 

umožňuje vyšší flexibilitu, jelikož podnikatelé se mohou volně spojovat nebo naopak 

rozdělovat. Právnické osoby se mohou účastnit přeměn, kterými jsou například fúze nebo 

odštěpení, čímž jsou možnosti podnikatelů dále rozšířeny.  

4.6.4 Zisk a jeho rozdělení  

Zisk společnosti není ziskem podnikatele. Společnost může svůj zisk mezi společníky 

rozdělit, čímž se teprve dostane do jejich dispoziční sféry. 

Účetní zákon, ZDP a ZOK stanoví podmínky pro evidenci, zdanění a rozdělení zisku. 

Valná hromada společnosti může rozhodnout o rozdělení zdaněného zisku na základě účetní 

závěrky schválené valnou hromadou. Samotné rozdělení zisku administruje jednatel 

společnosti, který zisk nesmí rozdělit, pokud by tím společnosti přivodil úpadek. Vyplacený 

podíl na zisku společníci ještě jednou daní, takže skutečná výše prostředků rozdělených mezi 

společníky je podstatně nižší než společností skutečně zaznamenaný profit101. 

V praxi jsou tak běžné různé další metody rozdělení zisku, které takové míře zdanění 

nepodléhají, ačkoliv jejich legalita je přinejmenším diskutabilní. Od bezúročných půjček 

poskytovaných společností svým společníkům, až po nákupy osobních věcí za prostředky 

společnosti, podnikatelé vymysleli mnoho způsobů, jak omezit své daňové zatížení. Této praxi 

se věnuje celé odvětví daňové optimalizace, které je Klimešovou definováno takto: „daňová 

                                                           
101 Kumulativní míra zdanění je 31,15 %. Výpočet vlastní. 
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optimalizace představuje možnosti efektivního využití konkrétních zákonných ustanovení (např. 

forma odpisů u majetku), daňových výhod ve formě různých slev na dani, optimalizace daňové 

povinnosti s využitím podpory výzkumu a vývoje apod.“102 

4.6.5 Přechod a převod podílu ve společnosti s  ručením omezeným  

Podíl ve společnosti je věcí a jako takový ho lze převést a také přechází na dědice. To 

zajišťuje kontinuitu podnikání, která pro podnikající fyzické osoby není možná. Typickým 

příkladem přechodu obchodního podílu je dědění, ale společnost může být účastníkem přeměn, 

které jsou právním titulem dalších přechodů nejen podílu, ale i obchodní firmy nebo 

zaměstnanců. 

Převod podílu, stejně jako jeho dědění, může být ve společnosti zakázán nebo 

omezen103, ale standardní praxí je jeho převoditelnost, která zaručuje flexibilitu podnikatelské 

struktury. 

4.6.6 Strategie exitu 

Na rozdíl od podnikající fyzické osoby jsou způsoby exitu ze společnosti velmi široké. 

Od prodeje podílu až po likvidaci, právní řád zná širokou škálu možností, jak je možné své 

podnikání opustit.  

Strategii exitu je možné nastavit již při zakládání společnosti, a to skrze institut 

společnosti na dobu určitou, který umožňuje omezit trvání společnosti na předem určený časový 

úsek, po kterém dojde k její likvidaci. V praxi se tato možnost příliš nevyužívá, a to zejména 

z toho důvodu, že likvidaci je možné zahájit kdykoli za průběhu podnikání, takže předběžné 

omezení trvání společnosti je relativně zbytečné. 

Likvidace společnosti je zahájením procesu jejího zániku. V průběhu likvidace se 

vypořádají všechny pohledávky a dluhy společnosti a zpeněží se její majetek. Finanční 

prostředky, které zbydou po vyrovnání všech dluhů, jsou likvidačním zůstatkem. Ten je 

následně rozdělen mezi společníky. 

Prodej podílu může být příkladem úplného i částečného exitu podnikatele, a to 

v návaznosti na velikost prodávaného podílu. Hodnota podílu může být vyjádřena současnou 

                                                           
102 KLIMEŠOVÁ, L. 2014. Daňová optimalizace. Praha: Ústav práva a právní vědy, 2014, str. 15. 

ISBN 9788087974063, str. 248. 
103 Podle § 207 a násl. ZOK. 
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účetní hodnotou společnosti nebo jakýmkoli jiným plněním, které bude odrážet nejen 

současnou valuaci společnosti, ale i její potenciál do budoucna. 

Pro společnosti je běžnější částečný exit přenesením manažerských povinností na třetí 

osobu. Vzhledem k tomu, že podnikatel tím neriskuje celý svůj majetek, ale pouze to, co patří 

společnosti, nejsou rizika tak zásadní.  

4.7. Porovnání výhod a nevýhod podnikání fyzické osoby a společnosti 

s ručením omezeným 

Bez znalosti konkrétních okolností nelze obecně říct, která z právních forem je pro 

podnikatele lepší či vhodnější, což je zároveň i důvodem jejich koexistence. Obě formy, jak 

podnikání fyzické osoby, tak podnikání skrze společnost, mají své výhody a nevýhody, které 

začínající podnikatel musí zvážit, než mezi nimi zvolí. Cílem této práce je usnadnit toto 

rozhodování, a to zejména výčtem těchto výhod a nevýhod. 

4.7.1 Výhody podnikání fyzické osoby  

Zřejmě největší výhodou podnikání fyzické osoby je jednoduchost této formy 

podnikání, a to nejen při založení ale i při provozu. Podnikatel může podnikat jako fyzická 

osoba během jednoho týdne a jeho celkové náklady dosáhnou pouze 1 000 Kč, přičemž vše lze 

vyřídit na jakémkoli živnostenském úřadě. 

Další bezespornou výhodou jsou daňové a účetní aspekty podnikání fyzické osoby. 

Daňová evidence ani uplatňování paušálních výdajů nejsou tak administrativně náročné jako 

podvojné účetnictví vyžadované při podnikání právnických osob. Daň z příjmů fyzických osob 

činí 15 % a po zdanění zbývá podnikateli čistý zisk. 

Podnikání fyzické osoby lze ukončit bez likvidace, a to přerušením nebo ukončením 

Živnosti. Závazky z podnikání dále trvají, ale podnikatel nemusí podstupovat složitý proces 

ukončení svého podnikání. 

Interní financování podnikání fyzické osoby není svázáno mnoha formálními 

požadavky a je proto velmi flexibilní. 

Pro některé zákazníky může být podnikající fyzická osoba zárukou kvality spíše než 

obchodní společnost. Důvodem je zejména provázanost podnikatele s jeho podnikáním, kdy 

zákazníci vždy vědí, s kým spolupracují. 
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Veškeré změny spojené s podnikáním je možné vyřídit na živnostenském úřadě 

a nevyžadují vysoké náklady na administrativu. 

4.7.2 Výhody společnosti s  ručením omezeným 

Podnikání skrze společnost přináší podnikateli zejména bezpečí z pohledu jeho 

odpovědnosti za dluhy z podnikání, což je její největší výhodou. Ručení jen do výše 

nesplaceného vkladu znamená, že riziko pro majetek podnikatele je velmi nízké. 

Podíl ve společnosti lze snadno prodat, nebo převést. Exit podnikatele je tím usnadněný 

a sám se může rozhodnout, z jaké části ze svého podnikání odejde. Oddělený majetek je zároveň 

zárukou, že v případě nekompetentního managementu podnikání třetí osobou nepřijde 

podnikatel o celý svůj majetek. OZ a ZOK navíc obsahují normy na ochranu společnosti 

a společníků před protiprávním jednáním jednatelů, čímž je pozice podnikatele ještě vylepšena. 

Společnost je velmi flexibilní právní formou podnikání, která je vhodná jak pro malé 

podniky, tak pro mezinárodní business, a to zejména svou relativně volnou strukturou 

a vysokou autonomií vůle společníků. Dále může být účastníkem přeměn obchodních 

společností. 

Finanční instituce jsou více nakloněny poskytovat finanční prostředky právnickým 

osobám, a to zejména z důvodu jejich trvání i po smrti podnikatele. 

Od účinnosti OZ a ZOK je možné i neomezené řetězení společností, které umožňuje 

schování skutečných vlastníků těchto společností v nepřehledných majetkových strukturách. 

4.7.3 Nevýhody podnikání fyzické osoby  

Osobní charakter je překážkou i při prodeji, převodu či případné změně právní formy 

podnikání. Živnostenské podnikání jako takové se nedá prodat ani převést, na rozdíl od 

obchodní společnosti, a jedinou možností je tak prodej nebo převod závodu fyzické osoby 

podnikající ve smyslu ustanovení občanského zákoníku.104  V případě změny právní formy 

podnikání na obchodní společnost musí fyzická osoba vložit do nově vzniklé společnosti svůj 

obchodní závod ve formě vkladu do obchodního kapitálu, nebo obchodní závod koupit.105 

Ručení celým svým majetkem je nejvýznamnější nevýhodou podnikající fyzické osoby. 

                                                           
104 § 2175 a násl. OZ. 
105 MATZNER, Jiří. Jak nejlépe přejít z živnosti na s.r.o. BusinessInfo.cz, 23. července 2015 [cit. 2019-04-02]. 

Dostupný na adrese: https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/jak-nejlepe-prejit-z-zivnosti-na-sro-66095.html 

https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/jak-nejlepe-prejit-z-zivnosti-na-sro-66095.html
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Vzhledem k tomu, že podnikání je velmi rizikovou záležitostí106, jakékoli omezení 

odpovědnosti podnikatele je bráno jako výhoda. 

Převod a přechod podnikající fyzické osoby je právně nemožný. V praxi je tento 

nedostatek řešen převodem obchodního závodu, který je ovšem odlišným institutem, zejména 

z důvodu pokračování původního podnikání. Změna právní formy není možná. 

Odvody na veřejné zdravotní pojištění a sociální pojištění se počítají z příjmů 

podnikatele a jsou placeny zálohově každý měsíc. To znamená další náklady, ačkoliv skutečný 

zisk z podnikání jim neodpovídá. 

Fyzická osoba podnikající riskuje celý svůj majetek, pokud svěří část manažerských 

povinností třetí osobě. Delegace činností je proto velmi riziková. 

4.7.4 Nevýhody společnosti s  ručením omezeným 

Za největší nevýhodu podnikání skrze společnost jsou považovány časové a finanční 

náklady na její založení a provoz. Nejlevněji lze založit společnost za 5 500 Kč. Celý proces 

založení a vzniku společnosti trvá nejméně týden. 

Společnosti musí vést podvojné účetnictví. Daňová zátěž před tím, než podnikatel 

skutečně může disponovat se ziskem z podnikání je vysoká, a to zejména kvůli dvojímu 

zdanění. Daň z příjmů právnických osob je 19 % a takto zdaněný navíc zisk podléhá, v případě 

jeho vyplacení společníkům, dani z příjmů fyzických osob. Proces rozdělení zisku je navíc 

zdlouhavý a svázaný mnoha formalitami. 

Ve sbírce listin společnosti se zveřejňují účetní a další dokumenty, které obsahují citlivé 

údaje o podnikání společnosti. 

Většina změn ve struktuře a podnikání společnosti podléhá zápisu do obchodního 

rejstříku, což je zdroj nákladů nejen finančních, ale i časových. 

  

                                                           
106 Za rok 2018 zbankrotovalo 649 obchodních společností a 5418 podnikajících fyzických osob. CRIF: Počet 

bankrotů obchodních společností byl v roce 2018 nejnižší za 11 let. CRIF [online]. Dostupné z: 

https://www.informaceofirmach.cz/crif-pocet-bankrotu-obchodnich-spolecnosti-byl-v-roce-2018-nejnizsi-za-11-

let/ [cit. 2019-04-02] 

https://www.informaceofirmach.cz/crif-pocet-bankrotu-obchodnich-spolecnosti-byl-v-roce-2018-nejnizsi-za-11-let/
https://www.informaceofirmach.cz/crif-pocet-bankrotu-obchodnich-spolecnosti-byl-v-roce-2018-nejnizsi-za-11-let/
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4.7.5 Vyhodnocení výhod a nevýhod obou forem podnikání  

Obě právní formy podnikání mají své místo v českém podnikatelském prostředí, protože 

každá slouží k jiným účelům. Podnikání fyzické osoby je nenákladné, téměř bez administrativní 

zátěže s nízkou mírou zdanění, zatímco obchodní společnosti, a zejména společnost s ručením 

omezeným, jsou flexibilním řešením pro podnikatele, kteří nechtějí ručit celým svým majetkem 

a neodradí je počáteční vyšší náklady.  

Bez znalosti konkrétních okolností nelze určit, která z forem podnikání je lepší. Forma 

podnikající fyzické osoby je vhodnější pro menší podnikatele, kteří neplánují své podnikání 

prodávat ani nijak zásadně rozšiřovat. Obchodní společnost lépe poslouží těm, kteří plánují 

vybudování podnikání, které potrvá i po jejich smrti, nebo kteří se chystají jeho otěže předat 

někomu dalšímu. 

V práci jsou porovnávány nejen výhody a nevýhody obou forem podnikání, ale je také 

nastíněn proces jejich založení a provozu, což může dále usnadnit volbu případného budoucího 

podnikatele. Jak bylo nastíněno již výše výhodami podnikající fyzické osoby je zejména snadné 

a nenákladné založení, nenáročná administrativa a nízká daňová zátěž. Největší nevýhodou této 

formy podnikání je ručení celým podnikatelovým majetkem. K tomu kontrastuje omezení 

odpovědnosti společníka ve společnosti, což lze považovat za výhodu této formy podnikání. 

Naopak zdlouhavost procesu založení společnosti a vyšší daňová zátěž může být odrazujícím 

prvkem u volby podnikání skrze společnost.  

Souhrnně lze konstatovat, že právní úprava forem podnikání je v České republice 

propracovaná a nabízí dostatečné možnosti jak v oblasti právnických osob, tak podnikání osob 

fyzických. Nicméně relativně nesystémovým řešením je vyčlenění úpravy podnikání do ŽZ, 

který řeší nejenom podmínky získání živnostenského oprávnění, ale také upravuje podnikání 

jako takové, neboť jeho úprava v OZ je poněkud kusá, a ne zcela dostatečná. Zároveň v Českém 

právním řádu chybí právní předpis či veřejná služba, které by shrnovaly povinnosti dopadající 

na podnikatele. Podnikatelé se tak musejí zorientovat v relativně širokém spektru právních 

povinností, což může být odrazujícím prvkem zahájení podnikání nebo důvodem k jeho 

předčasnému ukončení. 
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5. Případová studie – Založení společnosti s ručením omezeným 

Webovky s.r.o. 

Na základě porovnání výhod a nevýhod v části čtvrté této práce sice nelze určit jednu 

obecně lepší právní formu podnikání, nicméně pro případovou studii byla zvolena společnost 

s ručením omezeným. Případová studie je založením společnosti s ručením omezeným, jejíž 

podnikatelskou činností bude vytváření internetových stránek, jejich administrace a technická 

podpora pro uživatele. Podnikatel je v této studii jedna fyzická osoba, čerstvý absolvent vysoké 

školy se zaměřením na web design, který chce své vzdělání využít ve svém podnikání. 

Tato případová studie popisuje všechny kroky, které je potřeba uskutečnit před vznikem 

společnosti s ručením omezeným a úspěšným startem do podnikání. Hlavním cílem této 

případové studie je ukázat skutečné finanční a časové náklady na založení společnosti, a to 

s důrazem na jednoduchost a rychlost. 

5.1. Jednání před založením Webovky s.r.o. 

Před založením společnosti s ručením omezeným je nezbytné učinit několik kroků, které 

usnadní následný proces zakládání a zajistí jeho plynulost.  

5.1.1 Lustrace a úprava obchodní firmy 

Podnikatelem vyžadovanou obchodní firmou je Webovky s.r.o. Pro ověření její 

dostupnosti lze použit jeden z mnoha nástrojů dostupných na internetu, které za podnikatele 

lustrují obchodní rejstřík. Pro případovou studii bylo využito nástroje OVĚŘOVAČ.cz, který 

po zadání požadované obchodní firmy vyhodnotí její podobnost s již zapsanými obchodními 

firmami v obchodním rejstříku. Nástroj obchodní firmu Webovky s.r.o. vyhodnotil jako velmi 

podobnou s obchodní firmou Webovky123 s.r.o. (viz obrázek č. 1). 

Obrázek č. 1 – Ověření a vyhodnocení podobnosti názvu Webovky107

 

                                                           
107 Dostupný z: www.overovac.cz po zadání klíčového slova Webovky 

http://www.overovac.cz/
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I přes vysokou podobnost lze obchodní firmu Webovky s.r.o. zachovat. O zapsání do 

obchodního rejstříku bude rozhodovat notář, který vyhotoví zakladatelskou listinu a pokud 

s ním bude souhlasit, bude se zaměnitelnosti muset dovolat společnost Webovky123 s.r.o., 

která se zdá být již od roku 2015 neaktivní108. 

5.1.2 Sídlo 

Sídlo společnosti s ručením omezeným je před jejím založením nezbytné určit alespoň 

s přesností na obec, ve které se bude nacházet. Pro společnost Webovky s.r.o. jím je Praha, kde 

je místo trvalého bydliště podnikatele. Sídlo společnosti je v bytě, který si podnikatel 

pronajímá. Změna, která přišla s rekodifikací, je velmi pozitivním krokem ke zjednodušení 

přesunů sídla společnosti, jelikož nově nevyžaduje v rámci stejné obce změnu zakladatelské 

listiny. Pro zápis do obchodního rejstříku je ovšem potřeba přesná adresa, která musí být 

veřejná. 

5.1.3 Základní parametry společnosti  

Před kontaktováním notáře ohledně sepsání zakladatelské listiny je potřeba 

konkretizovat strukturu společnosti a její základní parametry. 

Společnost Webovky s.r.o. má jednoduchou zakladatelskou listinu s jedním 

zakladatelem, jedním jednatelem a základním kapitálem ve výši 10 000 Kč. Vyšší, než 

minimální základní kapitál byl zvolen z důvodu pokrytí nákladů založení a vyšší kredibility pro 

případné investory nebo finanční instituce. Žádné další změny v zakladatelské listině oproti 

ZOK prováděny nejsou. Vzorová zakladatelská listina je přílohou č. 1 této diplomové práce. 

5.1.4 Notář 

Celý proces založení a vzniku společnosti s ručením omezeným probíhá za spolupráce 

s notářem.  Odměna notáře se řídí zákonem č. 358/1992 Sb., notářský řád a vyhláškou 

č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory 

České republiky (notářský tarif), takže bude pro všechny notáře stejná. Volba notáře tak závisí 

spíše na geografické poloze a jeho vytížení než na ekonomických hlediscích. 

Pro výběr notáře lze využít seznamu notářů dostupného na internetových stránkách 

Notářské komory109, který umožňuje vyhledávání podle polohy. Založení a zápis do 

                                                           
108 Na základě jejich aktivity na jejich internetových stránkách, sociálních sítích a podle dokumentů ve sbírce listin 

obchodního rejstříku. 
109 Dostupný z: www.nkcr.cz/seznam-notaru [cit. 2019-04-02]. 

file:///C:/Users/Kateřina/Downloads/www.nkcr.cz/seznam-notaru
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obchodního rejstříku společnosti Webovky s.r.o. tak provedl na základě výběru notář Mgr. Petr 

Elšík, a to z důvodu polohy kanceláře nejblíže podnikatelově bydlišti.  

Na základě emailové komunikace byly notáři sděleny veškeré potřebné údaje pro 

sepsání zakladatelské listiny ve formě notářského zápisu.110 Zároveň bylo u notáře objednáno 

vypracování dalších nezbytných dokumentů pro zápis do obchodního rejstříku. 

5.1.5 Podnikatelský plán  

Před založením společnosti Webovky s.r.o. byl vypracován podnikatelský plán, a to 

s použitím vzoru, který tvoří přílohu č. 2 této diplomové práce. Jedná se o dostatečnou přípravu 

pro počáteční úspěch podnikání, ačkoliv nad rámec vzoru byla zpracována analýza PEST a 

analýza zdrojů, které slouží jako vstupy pro SWOT analýzu v podnikatelském plánu. 

Výstupem podnikatelského plánu bylo potvrzení realizovatelnosti zamýšleného 

podnikání, přestože konkurence je na trhu tvorby internetových stránek relativně vysoká. Díky 

portfoliu internetových stránek vytvořených během studií má podnikatel síť zákazníků, kteří 

mu platí paušál za administraci těchto stránek. Ty zároveň slouží jako marketingový nástroj, 

kterým lze přesvědčit potenciální nové zákazníky o kvalitě nabízeného produktu. Slabé stránky 

jsou nedostatek kapitálu na pořízení nového hardwaru pro web design, nicméně 

v podnikatelském plánu jsou zváženy i možnosti externího financování. 

5.2. Založení a vznik společnosti Webovky s.r.o. 

Pro zápis obchodní společnost s ručením omezeným do obchodního rejstříku je 

nezbytné jménem společnosti požádat o podnikatelské oprávnění, zajistit souhlas s umístěním 

sídla, zřídit bankovní účet, splnit vkladovou povinnost a zajistit čestné prohlášení a souhlas se 

zápisem do obchodního rejstříku jednatele a zakladatele. Vše si může podnikatel zařídit sám 

nebo zplnomocnit třetí osobu k vykonání těchto právních jednání. 

5.2.1 Notářský zápis a související dokumentace  

Notář na základě poskytnutých údajů připraví zakladatelskou listinu. Podnikatel jí 

v sídle notáře podepíše a obdrží její stejnopis. Notář podnikateli nad rámec stejnopisu 

zakladatelské listiny předá i čestné prohlášení jednatele, souhlas se zápisem do obchodního 

rejstříku, potvrzení správce vkladu a souhlas s umístěním sídla společnosti. Vzhledem k tomu, 

                                                           
110 Obchodní firma, sídlo, výše základního kapitálu, identifikace zakladatele (ten je i jednatelem), předmět 

podnikání a správce vkladů. 
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že notář společnost zapisuje do obchodního rejstříku, poučí podnikatele o všech dalších 

požadavcích pro zápis. 

Veškeré výše uvedené dokumenty může podnikatel připravit i sám a notáři je 

prezentovat před zápisem společnosti do obchodního rejstříku, nicméně vzhledem k relativně 

nízké ceně jejich vypracování notářem a specifickým požadavkům jednotlivých notářů na jejich 

náležitosti, je jejich příprava notářem lepší variantou.  

5.2.2 Souhlas s umístěním sídla 

Podnikatel musí prokázat právní titul k užívání sídla společnosti s ručením omezeným. 

Jelikož sídlo společnost Webovky s.r.o. je v bytě podnikatele, který je v něm v nájmu, bude 

nezbytné opatřit podepsaný souhlas s umístěním sídla od vlastníka nemovitosti. Podpis na 

souhlasu musí být úředně ověřen. Vlastník nemovitosti poskytl podnikateli sídlo bezplatně, 

nicméně pro případ vlastníkova nesouhlasu byl podnikatel připraven využít služeb 

poskytovatele virtuální sídla. Vzhledem k tomu, že web design je možné dělat téměř 

odkudkoliv, sídlo společnosti pro podnikatele prozatím důležité jen z důvodu splnění 

zákonných podmínek.  

5.2.3 Bankovní účet  a vkladová povinnost  

Podnikatelův vklad do společnosti musí být splacen alespoň ze 30 %, a to na speciální 

účet k tomu zřízený bankou. Společnost Webovky s.r.o. si nechala tento účet zřídit společností 

Fio banka, a.s., protože nabízí podnikatelský účet bez poplatků a omezení bez nutnosti splnit 

jakékoli podmínky na měsíční obrat. 

Účet byl bankou založen na počkání přímo na pobočce a podnikatel mohl splatit celý 

vklad, tedy 10 000 Kč, obratem. Banka o splacení vystaví potvrzení, které podnikatel, spolu 

s prohlášením správce vkladu, předá notáři před zápisem společnosti do obchodního rejstříku. 

Založení speciálního účtu podléhá u Fio banky poplatku 100 Kč. Speciální účet byl po zapsání 

společnosti do obchodního rejstříku převeden na běžný podnikatelský účet bez dalších 

poplatků. 
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5.2.4 Živnostenské oprávnění  

Živnostenské oprávnění pro tvorbu internetových stránek patří do živnosti volné, obor 

činnosti číslo 56 – Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, 

zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály111. Tuto živnost lze ohlásit 

jen při splnění obecných podmínek pro výkon živnostenského podnikání, při současné absenci 

překážek provozování Živnosti. Nejsnazším způsobem ohlášení Živnosti je návštěva jakéhokoli 

živnostenského úřadu a sepsání žádosti za pomoci úředníka. Ohlášení Živnosti je zpoplatněno 

správním poplatkem 1 000 Kč. 

Pro ohlášení živnosti pro společnost Webovky s.r.o. byl vybrán živnostenský úřad pro 

Prahu 5. Ohlášení bylo vyřízeno třetí pracovní den, kdy si podnikatel vyzvedl výpis 

z živnostenského rejstříku prokazující zisk živnostenského oprávnění. 

5.2.5 Zápis do obchodního rejstříku, celkové náklady a doba založení  

Po splnění všech výše uvedených kroků si podnikatel domluvil další schůzku s notářem, 

který společnost s účinností k druhému dni zapsal do obchodního rejstříku. Celková odměna 

notáře, včetně zápisu do rejstříku, byla 6 856 Kč. To je výrazně méně než před rekodifikací, 

kdy nejlevnější varianta stále počítala se soudním poplatkem za prvozápis ve výši 6 000 Kč.  

Celkové náklady založení společnosti s ručením omezeným Webovky s.r.o. činily 

7 956 Kč, z čehož 6 856 Kč byla odměna notáře za sepsání zakladatelské listiny a zápis do 

obchodního rejstříku, 1 000 Kč správní poplatek za ohlášení živnosti a 100 Kč poplatek za 

založení speciálního účtu u Fio banky. 

Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku za 17 dní od prvního kontaktu 

s notářem. První tři dny trvalo sepsání zakladatelské listiny a první schůzka s notářem. Zbylých 

čtrnáct dní trvalo obstarání živnostenského oprávnění (tři pracovní dny), souhlas s umístěním 

sídla (týden pro schůzku s majitelem nemovitosti, kde bude sídlo společnosti), založení účtu 

u Fio banky (jeden den) a ověřené podpisy ostatních dokumentů (jeden den).  

  

                                                           
111 Dle přílohy č. 4 k ŽZ  
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5.3. Povinnosti po zahájení podnikání 

Se zapsanou společností lze zahájit podnikatelskou činnost. Vzhledem k sepsanému 

podnikatelskému plánu má podnikatel jasně nastavený postup pro první měsíce podnikání, a to 

z pohledu marketingu, financování a produkce. Povinnosti dopadající na podnikatele ihned po 

zahájení podnikání jsou uvedeny níže. 

5.3.1 Přihlášení k  dani z příjmů právnických osob  

První povinností po zahájení podnikání je přihlášení k dani z příjmů právnických osob, 

a to na formuláři dostupném na stránkách finanční správy112 do 15 dnů od zahájení podnikání. 

Formulář lze doručit datovou schránkou, pokud ji má společnost již zřízenou, nebo osobně 

podat do podatelny příslušného finančního úřadu.  

Zdaňovacím obdobím může být buď kalendářní nebo hospodářský rok (pokud se liší od 

kalendářního). Daňové podání je nezbytné podat do tří měsíců od uplynutí zdaňovacího období, 

případně šest měsíců, pokud je daňové přiznání podáváno prostřednictvím daňového poradce. 

Přiznání musí být podáno datovou schránkou společnosti. Místní příslušnost finančního úřadu 

se řídí sídlem společnosti, v případě Webovky s.r.o. půjde o finanční úřad pro Prahu 5. 

5.3.2 Účetnictví  

Každá společnost musí vést podvojné účetnictví, které je značnou administrativní zátěží. 

Webovky s.r.o. využívají služeb účetní společnosti Účetní s.r.o., která za podnikatele účetnictví 

vede a zpracovává veškeré nezbytné účetní dokumenty. Podnikatel nicméně musí všechny 

transakce ohlašovat a uchovávat daňové doklady.  

V současné době existuje na trhu nepřeberné množství účetních programů. Jestliže se 

podnikatel orientuje v účetních předpisech a objem transakcí nebude příliš vysoký je možné 

účetnictví společnosti vést pomocí jednoho z nich. Účetní software je často zpoplatněný 

opakujícím se paušálem, ačkoliv je možné najít i alternativy zadarmo113. Většina freeware je 

ovšem omezena, například počtem transakcí nebo účetních dokladů.  

                                                           
112 Dostupný z https://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu [cit. 

2019-04-02]. 
113 Například program Pohoda Start. Dostupný z: https://www.pohoda-zdarma.cz/ 

https://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu
https://www.pohoda-zdarma.cz/
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Závěr 

Cílem této práce bylo analyzovat proces založení podniku s uvážením právních i 

ekonomických aspektů.  

Z právního hlediska je založení podniku podmíněno splněním podmínek stanovených 

právním řádem. V této práci byly představeny zejména dvě formy podnikání, a to podnikání 

fyzické osoby a podnikání společnosti s ručením omezeným.  

Obě formy podnikání mají jak výhody, tak nevýhody a nelze paušálně určit, která z nich 

je lepší bez znalosti konkrétních okolností. To svědčí o důvodnosti jejich koexistence. Volba té 

správné právní formy podnikání bude jedním z prvních úkolů každého začínajícího 

podnikatele. Diplomová práce se, ve 4. části, zabývala určením té nejvhodnější právní formy 

pro začínající podnikatele. Výhodami podnikání fyzické osoby jsou jednoduchost jejího 

založení a provozu, co se administrativy týče, stejně jako nejflexibilnější daňový systém, který 

umožňuje i nejnižší daňovou zátěž. Největší nevýhodou je neomezené ručení podnikatele za 

dluhy vzniklé při podnikání. Společnost s ručením omezeným je náročnější a nákladnější 

založit a provozovat, ale podnikatelův majetek je chráněn před věřiteli, neboť ručí za dluhy 

společnosti jen do výše nesplaceného vkladu. V případě vyplacení zisku společnosti podnikateli 

dojde ke dvojímu zdanění, takže daňová zátěž je oproti podnikání fyzické osoby vyšší. 

Výhodou jsou naopak snadné dispozice s podnikáním a širší možnosti pro exit ze společnosti. 

I přes správně zvolenou právní formu podnikání není úspěch nikdy zaručen. Na založení 

podnikání nejsou stanoveny téměř žádné ekonomické požadavky a je na každém podnikateli, 

aby se dostatečně připravil. Základním ekonomickým nástroj při zakládání podnikání je 

podnikatelský plán, který slouží nejen pro interní potřeby, ale je i důležitým dokumentem při 

jednání s případnými investory nebo poskytovateli kapitálu. 

Zásadní součástí podnikatelského plánu jsou externí a interní analýzy, které 

začínajícímu podnikateli pomohou určit pozici svého podnikání na trhu a zformulují silné 

a slabé stránky podnikání. Jejich pravidelné aktualizace jsou důležitým nástrojem pro udržení 

nebo zvyšování konkurenceschopnosti podnikatele. 

Případová studie je návodem pro všechny začínající podnikatele, kteří se rozhodli 

podnikat skrze společnost s ručením omezeným. Popisuje všechny nezbytné kroky směřující ke 

vzniku společnosti, stejně jako základní ekonomické aspekty podnikání a povinnosti, které musí 

být splněny ihned po zápisu společnosti do obchodního rejstříku. Zejména díky snahám 
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Evropské unie je založení společnosti s ručením omezeným levnější. Umožnění přímého zápisu 

notářem výrazně snižuje dobu, během které lze společnost založit. 

Podnikání a podnikatelé jsou základem kapitalismu. Zejména v dnešní době, kdy 

jakýkoli nápad může za vteřinu obletět svět, je nezbytné, aby byl přístup k podnikání usnadněn 

a podnikatelé byli podporováni. Tím dochází nejen ke konkurenceschopnosti samotných 

podnikatelů, ale i států jako takových. Právní prostředí v České republice je podnikání 

nakloněno, ačkoliv právní předpisy upravující podnikání a zejména daňové povinnosti jsou 

relativně složité a nepřehledné. V poslední době ovšem přibývají zdroje a iniciativy, které jsou 

pro podnikatele volně dostupné a pomáhají jim zorientovat se na složitém trhu podnikání. 

 Cíl práce byl naplněn za použití metod deskripce, komparace, analýzy a syntézy. 
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Příloha č. 1: Vzor zakladatelské listiny společnosti s ručením omezeným. Zpracování 

vlastní na základě zakladatelské listiny společnosti Bobs transport s.r.o., dostupné z: 

https://or.justice.cz/ias/content/download?id=9ad8bdcc39d244e9b876ded63adf1e4b [cit. 

2019-04-02]. 

 

ZAKLADATELSKÁ LISTINA  

O ZALOŽENÍ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI 

 

Jméno a příjmení zakladatele zakládá jako jediný společník a zakladatel společnost s ručením 

omezeným za podmínek stanovených touto zakladatelskou listinou takto: 

1) Společníkem společnosti je: Jméno a příjmení společníka, datum narození 

společníka, bydliště společníka, a to s podílem 100 % (jedno sto procent) z celku, na 

který připadá vklad do základního kapitálu ve výši 10 000 Kč (deset tisíc korun 

českých). 

2) Obchodní firma společnosti zní: Obchodní firma společnosti s.r.o. 

3) Sídlem společnosti je: Obec sídla společnosti. 

4) Předmětem podnikání společnosti je: Předměty podnikání společnosti. 

5) Výši základního kapitálu činí částku: 10 000 Kč (deset tisíc korun českých). 

6) Vkladová povinnost: Společník se zavazuje jako vklad do základního kapitálu vložit 

do společnosti částku 10 000 Kč (deset tisíc korun českých) a splnit tuto vkladovou 

povinnost do 30 (třiceti) dnů od založení společnosti. 

7) Správcem vkladu se určuje: Jméno a příjmení správce vkladu, datum narození a 

bydliště správce vkladu. 

8) Jednatel: Společnost má jednoho jednatele. Jednatel zastupuje společnost samostatně. 

9) Jednatelem společnosti se určuje: První jednatel společnosti, datum narození a 

bydliště prvního jednatele společnosti. 
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Jak založit podnikat (právní a ekonomické aspekty) 

Abstrakt 

Předmětem této diplomové práce je založení podniku z pohledu právních i 

ekonomických aspektů. Podnikání prošlo v České republice od sametové revoluce dlouhým 

vývojem, jak z pohledu jeho právní úpravy, tak i chování jednotlivých podnikatelů na trhu. 

Významným zásahem do českého podnikatelského prostředí byl i vstup České republiky do 

Evropské unie, které přineslo nejen harmonici na vnitřním trhu, ale i nové typy obchodních 

společností. Cílem práce je pomoci začínajícím podnikatelům se založeních jejich podnikání, 

stejně jako s výběrem té správné právní formy a sestavením podnikatelského plánu. Důraz je 

kladen zejména na úsporu finančních i časových nákladů. V první části je představena 

legislativní úprava podnikání v České republice s důrazem na aktuální stav, ačkoliv je popsána 

i legislativa před rekodifikací civilního práva z roku 2014. Podnikání, podnikatel a obchodní 

společnosti jsou blíže rozebrány ve druhé části, jakožto základní pojmy spojené se založením 

podniku. Třetí část je věnována ekonomickým aspektům založení podniku, z nichž 

nejvýznamnější je podnikatelský plán, který je základním ekonomických nástrojem 

začínajícího podnikatele. V rámci podnikatelského plánu jsou popsány základní interní a 

externí analýzy podnikání a představeny možnosti financování pro začínající podnikání. Ve 

čtvrté části jsou porovnávány výhody a nevýhody dvou právních forem podnikání, a to fyzické 

osoby a obchodní společnosti. V páté části je zakládána fiktivní společnost s ručením 

omezeným Webovky s.r.o., jakožto případová studie založení podniku na tvorbu internetových 

stránek. Případová studie je návodem pro každého začínajícího podnikatele, který se rozhodl 

založit společnost s ručením omezeným. Práce představuje i základní povinnosti spojené 

s provozem podnikání fyzické osoby a společnosti s ručením omezeným v oblasti daní, odvodů 

na sociální a veřejné zdravotní pojištění a účetnictví. 

Klíčová slova: podnikání, podnikatel, společnost s ručením omezeným, podnikatelský plán 
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How to found an enterprise (legal and economic aspects)  

Abstract 

The object of this thesis is the founding of an enterprise from legal and economic 

viewpoint. Entrepreneurship in the Czech Republic evolved a lot since the Velvet revolution, 

legislatively and in the way entrepreneurs behave on the market.  The Czech Republic joining 

the European Union had a huge impact on entrepreneurship, thanks to the harmonisation of the 

internal market and even through new types of companies available. The goal of this thesis is 

to help new entrepreneurs found an enterprise, to choose the correct legal framework and create 

a business plan. The focus is on saving financial and time costs. In the first part the legislature 

concerning enterprise in the Czech Republic is presented focusing on effective laws, despite 

mentioning the legislature before the civil law recodification from 2014. Enterprise, 

entrepreneur and companies are described in detail in the second part as the basic terms 

connected to founding an enterprise. The third part is concerned with the economic aspects of 

founding an enterprise, out of which the business plan is the most important. As a part of the 

business plan, basic internal and external analysis of an enterprise and basic financing options 

are presented. The fourth part comprises of the comparison of the advantages and the 

disadvantages of two legal enterprise frameworks, specifically enterprise as a natural person 

and as a company. In the fifth part, a fictious limited company by shares Webovky s.r.o. is being 

founded as a case study of founding an enterprise in the field of web design. The case study is 

a manual for every new entrepreneur, that has decided to found a limited company in the Czech 

Republic. This thesis also presents basic tax, social and public healthcare levies and accounting 

duties connected to running an enterprise as a natural person or a company. 

Key words: enterprise, entrepreneur, limited company by shares, business plan 

 

 

 


