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Úvod 
Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Školní firmy jako studijní opora v klíčové aktivitě 01 

školení pedagogických pracovníků a je zaměřena na vysvětlení základů podnikatelských znalostí. 

 

Hlavním cílem projektu Školní firmy je rozvoj teoretických i praktických podnikatelských znalostí a 

dovedností žáků/žákyň základních škol. Formou zájmových kroužků založit a realizovat 5 skutečně 

fungujících školních minipodniků, zaměřených na výrobu a obchod. V nich se  žáci/žákyně nejen 

teoreticky, ale také v praktické rovině připravují na možnosti podnikání, na rizika s tím spojená a učí 

se, jak správně podnikání zahájit, aby měli reálné šance uspět, aby dokázali sebevědomě nést 

odpovědnost za svá rozhodnutí a současně uspět v konkurenčním prostředí dnešní doby.  

 

1. Zahájení podnikání 

Rozhodnutí k zahájení podnikání je jedním z nejvýznamnějších rozhodnutí každého člověka. 

Často je spojeno s opuštěním stávajícího zaměstnání nebo s tíživou situací aktuální 

nezaměstnanosti. V podnikání je nejen budoucnost, ale v současné době i obrovský potenciál 

ekonomické svobody, kdy na rozdíl od zaměstnaneckého poměru při podnikání není ekonomický 

strop co do příjmů, ale zároveň, hlavně v začátcích, zde není jistota pravidelného příjmu.   

 

Proto není dobré podcenit přípravu podnikatelského záměru v žádném z aspektů.  Čím lépe 

se na začátek podnikání člověk připraví, tím větší má šanci uspět.  Zároveň důsledná příprava 

naučí správným návykům způsobu myšlení, které budou zcela nezbytné v rámci podnikatelských 

aktivit. Na správné přípravě též závisí i celý průběh podnikání. Je třeba si uvědomit, že podnikání 

je soustavná činnost za účelem vytvoření zisku. Při špatném nastavení je několik rizik, jako 

například poměru práce versus zisk, riziko špatného podnikatelského záměru a s tím spojený 

krach podnikání apod.  
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1.1. Podnikatelský záměr – Definice podnikatelského záměru je: „Podnikatelský záměr je 

dlouhodobá strategie podnikání, která přehledně zobrazuje záměry podnikání. Tento 

dokument přesně definuje v jaké fázi se podnik či podnikatelská myšlenka nachází a kolik 

úsilí bude pro zahájení podnikání či jeho rozvoj potřeba.“ (Ipodnikatel.cz, 2013) 

Podnikatelský záměr bude potkávat každého budoucího podnikatele nejen na samém 

počátku podnikání, ale kdykoliv bude realizovat expanzi společnosti, tak bude potřeba 

vytvořit podnikatelský záměr.  

Podnikatelský záměr může budoucí podnikatel psát pro sebe, aby si ujasnil své plány a 

možnosti, ale může jej po budoucím podnikateli chtít banka, investor, úřad práce nebo i 

potencionální společník v podnikání.  

Podnikatelský záměr se vypracovává do takzvaného podnikatelského plánu. Podnikatelský 

plán může být formou poznámek na jedné stránce, ale může být i detailně rozepsaný na 

desítkách až stovkách stran. Závisí na předmětu podnikání a na hloubce, do níž chce jít. 

Většinou se podnikatelský plán pohybuje v rozmezí cca 10-20 stran.  

Primárně délka podnikatelského plánu závisí na účelu, respektive pro koho jej chceme  

použít. 

Prvním krokem je uvědomit si důležitost podnikatelského záměru a s plnou vahou této 

důležitosti k němu též přistupovat. Mít na mysli fakt, že špatný podnikatelský záměr může 

znamenat krach podnikání. 

   

1.1.1. Rozhodnutí podnikat – V rámci rozhodnutí podnikat je potřeba si uvědomit nejen 

vážnost tohoto kroku, ale hlavně si stanovit, ve které oblasti chceme podnikat -  zda ve 

službách, výrobě nebo obchodě. Více o těchto oblastech je uvedeno v následujících 

kapitolách. V rámci rozhodnutí podnikat, z pohledu podnikatelského plánu,  je potřeba 

si definovat cíl podnikání. Cíl lze rozdělit na krátkodobý a dlouhodobý. Je třeba mít 

jasno v tom, čeho chce budoucí podnikatel dosáhnout a v jakém čase. Čím konkrétněji 

si stanoví cíl, tím lépe bude moci při podnikání kontrolovat vývoj svého podnikání a 
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provádět případné korektury tak, aby dosáhl naplánovaného cíle. Například -  

krátkodobý cíl je do 6 měsíců prodat 1000 ks výrobků a dosáhnout tak zisku 80 000 Kč, 

jako dlouhodobý cíl může být  do 5 let mít 3 zaměstnance a stabilně prodávat 5000 ks 

výrobku měsíčně.  Konkrétnost cíle přímo navádí i na konkrétní propočty a plány,  jak 

stanoveného cíle dosáhnout. Cíl by měl být stanovený v duch SMART (z angličtiny: 

Specific, Measurable, actionable, realistic, timed ) – konkrétní, měřitelný, dosažitelný, 

pokrytý zdroji, ohraničený v čase, hodnotitelný, zaznamenatelný.  Viz příloha 1  

 

1.1.2. Základní SWOT analýza – SWOT (z angl. Strengths, Weaknesses, Opportunities, 

Threats) analýza je pro řadu lidí spojena s manažerskými top dovednostmi. Ve 

skutečnosti se jedná o poměrně jednoduchý, ale velmi účinný nástroj při přípravě 

podnikatelského plánu. Budoucí podnikatel tak zjistí, co ohrožuje jeho potenciální 

podnikání a co naopak mu může velmi pomoci.   

Pro vytvoření základní a jednoduché SWOT analýzy k podnikatelskému plánu je potřeba 

jen čistý papír A4 +,k tomu zelenou a červenou tužku. Papír se rozdělí na 4 pole. Jedno 

pole se pojmenuje „silné stránky“ druhé „slabé stránky“ třetí „příležitosti“ čtvrté 

„rizika (hrozby)“.   

V klidu si budoucí podnikatel sedne a začne do příslušných polí zapisovat všechna rizika, 

silné a slabé stránky i příležitosti. V dnešní době může být hodně nápomocný 

internetový vyhledávač a další zdroje informaci. Důležité je si uvědomit, že konkrétní 

věci mohou být současně silnou stránkou, současně příležitostí nebo i současně rizikem. 

Je důležité mít na paměti, že musí být jednotlivé položky vyvážené, což znamená, že 

nelze srovnávat například slabou stránku nedostatku peněz (což má přímý vliv na 

podnikání) se silnou stránkou např. bonus pro zaměstnance: kvalitní šunka ve 

svačinovém balíčku (což přímý vliv na podnikání rozhodně nemá) apod. Je dobré dát 

vypracovanou SWOT analýzu k nahlédnutí nezúčastněným osobám pro zpětnou vazbu a 

takto udělat několik korekcí. Následně ten samý postup opakovat, případně se 

zúčastněnými osobami. Ideální forma zpětné vazby je brainstorming  (tzv. bouře mozků 
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– na papír či tabuli se sepisují všechny nápady, které účastníci řeknou. Hlavní pravidlo 

je, že žádný nápad není špatný, výsledný balíček nápadů se následně rozčleňuje do 

skupin se stejnými znaky a úplné nesmysly se vyloučí).  

Realizace SWOT analýzy se dělá tak, že rizika a slabé stránky se píší  červenou barvou a 

silné stránky s příležitostmi pak zelenou.  

 Pojem Silné stránky -  jsou vnitřní silné stránky potencionální firmy, které může 

podnikatel přímo ovlivnit -  například: má do začátku na kontě svůj vlastní kapitál 

300 000 000 Kč, má  již svoje vlastní prostory, kde chce podnikání provádět, má patent, 

díky kterému je jediný,  kdo může daný výrobek prodávat. Vždy je dobré mít každou 

položku podloženou nějakou reálií (např. výpis z účtu, z katastru nemovitostí apod.)  

Pojem Slabé stránky -  jsou vnitřní slabé stránky potenciální firmy, které jsou přímo 

ovlivnitelné -  například: žádné peníze do startu, nejsou vlastní prostory, chce montovat 

hračky, ale chybí mu ruka, apod. Vždy je dobré mít každou položku podloženou nějakou 

reálií (např. výpis z účtu, z katastru nemovitostí apod.) 

Příležitosti jsou vnější aspekty, které mohou či mají potenciál podnikání rozběhnout, 

pomoci či jakkoliv jinak pozitivně ovlivnit - například:   mění se legislativa a tím pádem 

lze nově  prodávat daný výrobek širšímu spektru zákazníků a tím navýšit objem výroby, 

vstupujeme do Shengenského prostoru a budeme moci volně obchodovat v rámci EU, 

konkurence má potíže, možná bude zavírat pobočku.  

Rizika jsou vnější faktory, které nelze přímo ovlivnit -  například: rizikem může být krach 

dodavatele klíčových komponent pro výrobu, změna legislativy a s tím spojené 

zpřísnění podmínek prodeje či poskytování služeb, válka a živelné pohromy, apod.  

Základní vyhodnocení je obyčejné zhodnocení zrakem, zda se papír víc červená nebo 

zelená. Pokud je podnikatelský záměr správný, měla by převládat zelená barva. U 

červených barev naopak je dobré si vypracovat postupy, co je třeba konkrétně udělat, 

aby se daný bod změnil z červené na zelenou. Mít tzv. Plán B.  I když se stane, že se plán 

víc červená než zelená, není nic ztraceno. Je jen třeba vymyslet, jak minimalizovat  slabé 

stránky  nebo z nich udělat silné,  či  jak z rizik udělat příležitosti.  
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Obrázek 1 Příklad SWOT Analýza (Zdroj: www.mediaguru.cz 2015) 

 

1.1.3.  Základní návrh ekonomické představy – Ekonomická představa je doslova alfa a 

omega podnikání. Bez reálné a detailně propracované ekonomické představy není 

šance na úspěch budoucího byznysu. Velmi zjednodušeně -   je třeba počítat se třemi 

kritérii -  náklady, příjmy, ziskem. Zisk je když od hrubých příjmů odečteme náklady. 

V případě, že by vyšel ve střednědobém rozsahu mínusově, je třeba přehodnotit 

cenotvorbu (viz strana 20) nebo podnikatelský plán.  

Zpracování jednotlivých položek základní ekonomické analýzy:  

Náklady – sem spadají položky jako platba zdravotního a sociálního pojištění, platba 

pojištění odpovědnosti za škodu, platba mzdových nákladů na případné zaměstnance, 

nákup materiálu, kancelářských potřeb, pronájmu prostor, výdajů na cestování za 

klienty či doprava zboží, energie, daně a další poplatky. Jedná se zkrátka o veškeré 

výdaje spojené s podnikáním. Pokud se za něco platí, tak je to automaticky výdaj. 

Náklady dělíme na fixní a variabilní. Fixními náklady jsou pravidelné platby, které 

probíhají bez ohledu na to,  zda v daný měsíc  podnikatel pracuje či nikoliv (např. paušál 

telefon, pronájem prostor, apod.). Variabilní náklady jsou náklady, které nevznikají, 

pokud podnikatel nevyvíjí žádnou aktivitu (jde například o provizi pro obchodního 

zástupce, náklady na dopravu, výrobní materiál, apod.). Pro minimalizaci ekonomických 

starostí a nejistoty při podnikání je třeba se snažit minimalizovat fixní náklady. 
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Příjmy – nebo také obrat, jsou peníze do firmy vstupující formou platby od zákazníků či 

sponzorských darů, dotací, apod. Mluvíme-li o příjmech, nesmíme opomenout i jejich 

zdanění, které se musí počítat do nákladů.  

Zisk –  je výsledná částka finančních prostředků, které zůstanou po odečtení nákladů od 

příjmů. Zisk je vhodné rozdělit na dvě části.  První část je výplata sobě samému, což lze 

přirovnat k čistému příjmu a na investiční část. Vždy je nezbytné část zisku investovat 

do rozvoje podnikání. Nastavení poměru závisí na strategii podnikání a odvíjí se od 

potřeby uživení se a hlavně od cíle, kde investiční část zisku má sloužit růstu, 

směřujícímu k dosažení konkrétního dlouhodobého cíle, stanoveného v podnikatelském 

plánu.  

 

Podnikatel vždy musí mít jasný přehled o výši nákladů, příjmů a zisku. Většinou první 

známky problémů, které podnikatele potkají se projeví v poklesu zisku či rapidním růstu 

nákladů. Důsledná kontrola může též odhalit nekalé praktiky zaměstnanců apod.  

 

1.1.4. Možnosti financování začátků podnikání – Řada začínajících podnikatelů se potýká 

se zásadním problémem startovního kapitálu, tzn. počáteční investice. V dnešní době již 

naštěstí nejsme odkázání pouze na půjčky finančních ústavů, ale kromě půjčky je hned 

několik možností jak podnikání financovat. Počáteční kapitál má zpravidla přímý vliv na 

rychlost rozjezdu podnikání a překonání fáze startupu (začátek podnikání). Mezi 

konkrétní možnosti financování začátku podnikání patří:   

Business angeles – neboli nalezení soukromého či institucionálního investora. To je 

člověk, který za podíl na řízení firmy dá konkrétní finanční částku. Oproti půjčce je 

výhoda, že v případě krachu podnikání je to investorovo riziko a zpravidla nechce  

vrácení celé vložené částky. Pohnutkou investora je samozřejmě zisk, tudíž hlavní 

myšlenka je za určitou částku koupit podíl na společnosti a jakmile se společnost 

rozjede, tak za vyšší částku odprodat podíl zpět majiteli, zpravidla je to 30-50%. Velkou 
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výhodou je, že investor sám má zájem na tom, aby podnik uspěl. Proto často kromě 

peněz přináší do firmy i zkušenosti, kontakty a z počátku pomoc s řízením.  

Crowfounding – Současným trendem v získávání financí pro podnikání je tzv. 

crowfounding. Jde  o specializované weby, kam se umístí informace o projektu (např. 

firma vyrábí batohy s unikátním řešením zapínání a výroba či vývoj těchto batohů se 

považuje za projekt, není tím myšleno celé podnikání). Na webu jsou zveřejněny 

informace o projektu (text a video), částka potřebná pro realizaci projektu a odměny za 

investici vloženou do projektu jednotlivými lidmi. Lidé z celého světa si potom kupují 

odměny - jako je třeba výrobek zdarma, možnost vidět na živo montážní linku, být na 

seznamu sponzorů či dobrý pocit apod. -  a  tím se skládá cílová částka. Pokud se podaří 

naskládat od jednotlivých investorů celková částka, tak je vyplacena a je povinnost 

lidem dát jejich odměny. Pokud se nepodaří dosáhnout cílové částky, tak se peníze 

těch, co již je poslali,  jim vrací  a projekt nezíská finance. Výhodou je, že se nic 

neriskuje.  Pokud se nepodcení prezentace a je zajímavá,  je šance získat i mnohem víc 

peněz než je  cílová částka projektu.    

Úspory -  Nejtypičtější formou financování podnikání jsou vlastní úspory. Je výhodou  

pokud začínající podnikatel již vlastními finančními prostředky disponuje. Samozřejmě 

je třeba zvážit, zda je úspor dostatek, zda dát do podnikání všechny úspory nebo si 

nechat rezervu, apod.  Toto je věc, která se zvažuje již při tvorbě podnikatelského 

plánu.  

1.2. Forma podnikání - Jedním z prvních kroků před započetím podnikání je rozhodnutí 

jakou formu bude podnikání mít. Nejčastějšími možnostmi, které se používají, je živnost 

(Osoba samostatně výdělečně činná) nebo společnost s ručením omezeným (s.r.o.). Každá 

varianta má svá pro a proti, i když,  nyní po novele občanského zákoníku, je situace poněkud 

více příznivá variantě s.r.o.  

1.2.1.  Živnostenský list - živnostenský list je považován za základní způsob podnikání. Aby 

člověk získal živnostenský list, musí být plnoletý, svéprávný, bezúhonný a mít k dispozici 

1000 Kč na správní poplatek. Živnosti dělíme na volné, vázané a koncesované.  Pokud se  
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o živnost vázanou, musí mít navíc doklad o potřebné kvalifikaci, případně garanta  a u 

koncesované musí kromě dokladu o potřebné kvalifikaci získat i koncesi od 

živnostenského úřadu. Každá koncesovaná živnost má svá kritéria. Nevýhoda podnikání 

na živnostenský list je v tom, že živnostník ručí celým svým majetkem a řada vládních 

opatření do značné míry legislativně tuto formu podnikání komplikuje.   

1.2.2. Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) –  je u řady podnikatelů velmi oblíbenou 

formou podnikání. Společnost je právnickou osobou, též musí získat živnostenská 

oprávnění. Majitel, respektive jednatel, nemusí být zároveň i zaměstnanec. Založení 

společnosti s ručením omezeným je malinko komplikovanější. Musí být vytvořena 

společenská smlouva, kde se stanovují případné obchodní podíly vlastníků, stanovuje 

se, kdo je jednatelem a kdo společníkem. Samozřejmě může  s.r.o. založit jedna osoba. 

Pokud chce začít podnikání přes investory, pak toto je ideální forma, kde ve 

společenské smlouvě lze přesně stanovit konkrétní kompetenci, podíly apod. Ideální je 

obrátit se na odborníky. Rozdíl mezi náklady, kdy zakládá společnost potenciální 

podnikatel sám a mezi náklady založení přes specializovanou firmu, nejsou nikterak 

velké.  Pro představu - když chce člověk založit s.r.o. sám, tak založení vyjde cca na 12-

15 tisíc korun na správních poplatcích, notářském zápisu apod. Založení společnosti na 

klíč (pověření založením společnosti specializovanou firmu) stojí kolem 20 000 Kč. 

Obrovskou výhodou společnosti s ručením omezeným je, že společnost ručí jen do výše 

svého základního kapitálu na rozdíl od živnostníků, kteří ručí celým majetkem.  

1.2.3. Další varianty - mezi další varianty patří akciová společnost, obchodní společnost, 

komanditní společnosti, evropská společnost, obecně prospěšná společnost (nezisková) 

a další. Variant je celá řada, ale většinou mají velmi specifické vlastnosti a nejsou tak 

časté pro začínající podnikatele.  

1.3. Potřebné náležitosti k zahájení podnikání – Po rozhodnutí podnikat je třeba 

učinit následující kroky: získat výpis z rejstříku trestů, nejčastěji prostřednictvím služby 

Czech-pointu (pošty, obecní a městské úřady – seznam míst je umístěn na webové stránce 

www.czechpoint.cz), s výpisem a osobními doklady následně navštívit živnostenský úřad, 
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nebo u s.r.o. následně k notáři. Pro založení společnosti s ručením omezeným je nezbytné 

složit základní kapitál (zpravidla na speciální účet u banky) ještě před návštěvou 

živnostenského úřadu. Ten může být od roku 2014 i jen 1 Kč.  

1.3.1.  Návštěva živnostenského úřadu – Budoucí podnikatel zažádá o založení konkrétní 

živnosti na základě předložených potřebných dokumentů. Pro živnosti volné je nejlepší 

uvést v žádosti: „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 

zákona“, protože tato formulace zahrnuje všechny živnosti volné. Je také možné 

konkrétní živnosti vyjmenovat.  

1.3.2.  Návštěva notáře - Pokud bude zakládána společnost s ručením omezeným, pak je 

nezbytná cesta k notáři pro sepsání společenské smlouvy formou notářského zápisu a 

následně na rejstříkový soud.  

1.3.3. Návštěva rejstříkového soudu - Rejstříkový soud provede zápis do obchodního 

rejstříku. Zápis může trvat až půl roku. Rejstříkovému soudu se předkládá:  

 „ za společnost  

a. společenská smlouva nebo zakladatelská listina, 

b. oprávnění k podnikatelské činnosti (živnostenské listy atp.), 

c. listina osvědčující právní důvod užívání místností, a to výpis z katastru 

nemovitostí ne starší 3 měsíců osvědčující vlastnické právo k prostorám, do 

nichž společnost umístila své sídlo, a pokud není vlastníkem, souhlas 

(spolu)vlastníka těchto prostor, nebo správce zmocněného k udělení souhlasu s 

umístěním sídla a zmocnění tohoto správce. 

d. doklad(y) o splnění vkladové povinnosti (potvrzení správce vkladů/banky, 

posudky znalců, atp.), 

 za každého jednatele  

a. výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (výpis z evidence trestů nebo 

rovnocenný doklad státu, jehož je jednatel občanem, vydaným příslušným 

soudním nebo správním orgánem. Jestliže tento stát příslušný výpis z evidence 

trestů nebo rovnocenný doklad nevydává, předloží se čestné prohlášení učiněné 
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jednatelem před notářem nebo orgánem členského státu Evropské unie, jehož je 

občanem, nebo členského státu Evropské unie posledního pobytu), 

b. čestné prohlášení jednatele, že  

1. je plně způsobilý k právním úkonům, 

2. splňuje podmínky provozování živnosti podle § 6 zák. č. 455/1991 Sb., o 

živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a nenastala u 

něho skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti dle § 8 zák.č. 

455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, 

3. splňuje podmínky podle § 38l obchodního zákoníku; 

podpis musí být úředně ověřen. 

V případě, že rejstříkový soud zjistí formální chyby vašeho návrhu na zápis společnosti, vyžádá 

si opravu nebo doplnění tohoto návrhu. Podstatné je, že tímto aktem neztratíte zcela svoje 

původní pořadí (číslo jednací) ve frontě čekatelů na zápis.“ (Bussines center.cz, 1998-2014) 

1.3.4.  Návštěva finančního úřadu – Po získání zápisu v obchodním rejstříku nebo 

živnostenského oprávnění od živnostenského úřadu následuje  návštěva na finančním 

úřadě, kde je povinnost se zaregistrovat, přihlásit se k dani z příjmu právnických osob.  

Pokud jde o výrobní činnost nebo se počítá s tím, že podnikání bude obnášet časté a 

rozsáhlé nákupy materiálu, vybavení apod.,  tak je vhodné se přihlásit k dobrovolné 

dani z přidané hodnoty (DPH), případně k silniční dani pokud bude k podnikání 

používáno vozidlo.  

1.3.5.  Ohlašovací povinnosti – Je třeba se nahlásit na odvody zdravotního (zdravotní 

pojišťovna, u které je aktuálně podnikatel přihlášen) a sociálního pojištění (na pracovišti 

úřadu práce).  

2. Průběh podnikání – Ve chvíli, kdy je založen podnikatelský subjekt (OSVČ, s.r.o., apod.), 

začíná vlastní podnikatelská činnost.  

Je potřeba si uvědomit, že podnikatelé, zvláště z počátku, na rozdíl od zaměstnanců nemají 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivnost/cast1.aspx#par6
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivnost/cast1.aspx#par6
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivnost/cast1.aspx#par8
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivnost/cast1.aspx#par8
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast1.aspx#par38l
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 8 hodinovou pracovní dobu, ale podnikání jim vezme většinu volného času. Toto je 

kompenzováno tím, že dělají, co je baví (pokud tomu tak není, je třeba se vrátit zpět 

k podnikatelskému záměru) a zároveň je to z jejich strany časová investice, která jim umožní,  po 

rozběhnutí firmy, dopřát si  dovolenou. 

První klíčovou věcí je: vzít si podnikatelský záměr a vytvořit seznam věcí, které je nutné 

k naplňování předmětu podnikání.  Na něm si rozdělit jednotlivé položky na ty, co je třeba pořídit 

a ty, které už podnikatel vlastní. Není to jen o věcech, ale též o potřebě případných zaměstnanců 

a jejich náboru, získání finančních zdrojů, apod. Zjednodušeně řešeno - začít naplňovat to, co bylo 

stanoveno v podnikatelském záměru. I zde je nezbytné postupovat systematicky a stanovit si 

jasné cíle v duchu SMART (viz příloha č.1), a to ideálně na krátké a střednědobé časové úseky. 

Plánování je v rámci podnikání naprosto klíčová dovednost, která bude podnikání doprovázet od 

začátku až do konce.  

2.1. Základní plán – je detailním soupisem veškerých činností v časovém uspořádání, které 

bude podnikatel v konkrétním dni či týdnu realizovat, rozlišených dle priorit. Čím je 

podrobnější, tím je lepší. Aby jednotlivé činnosti byly koncepční a vedly ke konkrétnímu cíli, 

je nezbytné si stanovit dílčí kroky k jeho dosažení. Zásadním měřítkem je střednědobý plán 

(6měsíců – 1 rok), kdy musí podnikatel přesně vědět, čeho chce v tomto časovém období 

dosáhnout. V zájmu měřitelnosti a kontrolingu je nejvhodnějším kritériem obrat, respektive 

zisk (viz kapitola 3.3.5). Tvorba základního plánu zahrnuje následující činnosti: z vlastního 

podnikatelského záměru se rozpracuje střednědobý cíl, např. stabilizace firmy na obratu 

1000 000Kč / měsíc a ten se rozdělí na jednotlivé kroky - jednotlivé dny. Do nich se po 

hodinách stanoví konkrétní činnosti, které vedou k dosažení plánovaného denního obratu  

(s tím spojeného zisku). Je dobré si jednou za 14 dní dát jeden den rezervní na resty, které 

vznikly z nepředpokládaných činností. Díky tomu podnikatel získá konkrétní postup k 

dosažení cíle a zároveň se maximalizuje efektivita činností. „Zabijákem úspěchu“ bývá 

v tomto případě prokrastinace – „Prokrastinace,  nebo-li tendence odkládat plnění činností a 

úkolů, zejména těch nepříjemných, na pozdější dobu. Často jsou u prokrastinace tyto 

činnosti nahrazovány nedůležitými nebo dokonce žádnými činnostmi. Prokrastinace není 
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zaměnitelná s leností ani odpočinkem. Při prokrastinování člověk energii ztrácí a získává 

pocit viny. Bez energie není pak člověk schopný s důležitými činnostmi začít a opět začíná 

prokrastinovat. Tím se dostává do začarovaného prokrastinačního kruhu.“ (Ludwig, 2005).  

Je dobré snažit se důsledně svůj plán dodržovat minimálně první 21 dnů  než se z něj stane 

návyk (podrobněji v Bibliografii :  Jiří Vokáč Čmolík – Trhák aneb 21 kapitol o Vašem mozku). 

Je dobré vždy na konci týdne svůj týdenní plán projít a vyhodnotit. Nesplněné úkoly zařadit 

do plánu na příští týden i případně celý plán zrevidovat, pokud se zjistí předimenzovaná 

náročnost či množství úkolů.  

Podobný způsob plánování by měl podnikatel vyžadovat od svých zaměstnanců s ohledem 

na jejich pracovní pozici, náplň práce a stanovení cílů podnikatelem. Podnikání postavené na 

detailním plánování přináší vysokou efektivitu a dokonalý přehled podnikatele o 

produktivitě práce zaměstnanců, jednoduše řečeno - nástroj kontrolních činností. Absence 

plánování je zpravidla spojena s intuitivním vedením podnikání, jehož následkem je stagnace 

či zpomalení růstu podnikání. Intuitivní vedení může mít tendence inklinovat k prokrastinaci. 

V rámci plánování je zcela nezbytné naplánovat si v rozumné míře i prostor pro odpočinek, 

což má přímý vliv na efektivitu činností. Řada podnikatelů odpočinek ignoruje, často díky 

raketovému rozjezdu, ale později zjistí, že se jim najednou byznys zpomaluje právě proto, že 

jim dochází energie a začínají fungovat méně efektivně. Podnikání je možné realizovat i jako 

vedlejší činnost současně se zaměstnáním Je potřeba počítat s tím, že v této situaci se bude 

podnikání rozvíjet mnohem pomaleji. 

2.2. Základní vybavení firmy společné pro všechny druhy podnikání – Jsou 

určité oblasti společné pro všechny formy podnikání (výrobní, obchodní nebo v oblasti 

služeb). Je samozřejmě rozdíl ve vybavení malých a středních firem oproti velkým 

nadnárodním firmám. 

2.2.1. CRM systém (Customer relationship management) - Klíčovou věcí, která by měla být 

do firmy pořízena je vhodný CRM systém - systém pro správu kontaktů, klientů, 

projektů, kalendáře, plánování a generování seznamů vyhodnocených výsledků z aktivit 

(laicky řečeno velmi inteligentní diář, který aktivně sleduje činnosti podnikatele, 
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upozorňuje na termíny, nezaplacené faktury, fáze realizovaných projektů, historii 

zákazníků i obchodních kontaktů apod.). Z počátku vyžaduje časovou investici pro 

osvojení dovedností práce s tímto systémem. Začínající podnikatel si vytváří základní 

databázi kontaktů průběžně, jak nové kontakty získává. Po určité době znamená 

používání CRM systému výraznou časovou úsporu a prevenci ztráty stávajících 

kontaktů. V dnešní době je již řada CRM systémů poskytována zdarma se základními 

funkcemi. Pro malé a střední podnikatelé lze doporučit například - FREECRM, který je 

zdarma (ww.crmpro.com). Systémy zdarma jsou většinou pro omezený počet 

zaměstnanců, většinou do 5-10. o je pro potřeby většiny začínajících podnikatelů zcela 

dostačující.  CRM systém pomůže při plánování a udržování vztahů se zákazníky i 

dodavateli.   

2.2.2. Mobilní telefon – je řadou podnikatelů považován za zcela samozřejmý nástroj 

každého podnikatele. Je třeba mít představu, jaké funkce by měl mobilní telefon 

ovládat, aby byl plnohodnotným podnikatelským nástrojem. Právě kvůli práci s CRM 

systémem je nezbytné, aby telefon kromě telefonování a sms zpráv zvládal práci 

s emaily, internetovým prohlížečem a připojení na internet. Mobilní telefon a jeho 

propojení s CRM systémem zvyšuje efektivitu činnosti podnikatele.   Je možné 

operativně vkládat údaje či získávat údaje v kterékoliv situaci a na kterémkoliv místě.  

Při výběru mobilního telefonu je třeba dodržet pravidlo investice vs. požitek. Je třeba 

zvážit, zda nějak ovlivní podnikání  telefon za 20 000 Kč nebo se stejnými funkcemi za 

8000 Kč.  

2.2.3.  Počítač – Pro podnikání je třeba řešit elektronickou korespondenci, internet – online 

CRM systém a office. Proto je opět nezbytné dodržovat pravidlo investice verzus 

požitek a zvážit, zda je třeba počítač za 50 000 Kč nebo zda stejně dobře bude plnit tyto 

funkce počítač za 9000 Kč. Poměr požitku vs. investice  může být u každého podnikání 

individuální. Například pro firmy, které se zabývají počítačovou grafikou, střihem filmů, 

apod. je počítač hlavním pracovním nástrojem. Pro tyto podnikatele je i 

padesátitisícový počítač investicí. Řada začínajících podnikatelů již má vlastní počítač. Je 
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nezbytné upozornit na skutečnost, že v počítači, je li  používán pro podnikání, musí vždy 

být legální software pro komerční užití. Vzhledem k aktuální situaci, kdy většina 

soukromých osob disponuje licencemi pro domácí užití, je třeba si uvědomit, že jediný  

program bez řádné licence pro komerční užití (pro podnikání) může pro podnikatele 

znamenat komplikace. Proto se často vyplatí mít pro firmu počítač jiný  než používá 

podnikatel soukromě.  Toto je nezbytné mít v pořádku i u výpočetní techniky a 

mobilních telefonů, které v rámci svých pracovních povinností používají zaměstnanci 

podnikatele.  

2.2.4. Datová schránka –Každý podnikatelský subjekt má povinnost zřídit si datovou 

schránku, přes kterou komunikuje s úřady. Schránku lze vytvořit na České poště, a.s.  

2.2.5. Základní doklady -  Tato část bude podrobněji rozvedena v rámci kapitoly 2.10. 

Základy účetnictví (str. 28). Každý podnikatel si musí pořídit formuláře minimálně 

příjmových a výdajových dokladů a daňových přiznání.   

2.2.6. Marketingové materiály – Toto téma bude rozvedeno v samostatné kapitole 2.11.1. 

Základy marketingu (str. 30 -31).  Do základního marketingového komunikačního mixu 

patří vizitky, hlavičkové papíry a případně spisové desky s logem a ve firemních barvách  

propagační materiály. Je potřeba si uvědomit, že nejsilnějším prodejním nástrojem, 

(zvláště ze začátku) je osoba podnikatele. Podle toho by se měl vybavit, volit nákup 

odpovídajícího oblečení apod. Opět je třeba zvážit přínos a kolik do čeho chce 

podnikatel investovat. U mužů by měl být slušný oblek standardem.  

2.3. Druh podnikání – výroba  - Podnikání ve výrobě patří mezi druh podnikání (z 

hlediska startu) k ekonomicky nejnáročnějšímu. Je to způsobeno tím, že začínající podnikatel 

musí zajistit vhodné prostory, splňující náročné normy (na hluk, ekologickou zátěž, případné 

navýšení dopravy apod.).  Zároveň musí nakoupit stroje, nářadí a materiál, ze kterého chce 

výrobky vyrábět. Musí řešit zcela klíčovou otázku -  tou je odbytiště a způsob odbytu.  Zde je 

hned několik možných cest, kterými se může ubírat. 

2.3.1.  Přímý prodej aktivní – to znamená, že jakmile podnikatel něco vyrobí, tak sám nebo 

v zastoupení svým zaměstnancem či společníkem vyhledá zákazníka a tomu výrobek 
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prodá.  Výhodou je, že 100% marže (vysvětlení v kapitole cenotvorba str. 20 a 22) se mu 

vrací zpět do podnikání a nemusí ji tříštit jako je tomu u outsourcingu (delegování 

aktivit podnikatele na jiný podnikatelský subjekt). Nevýhodou je,  že to obnáší náklady 

spojené s budováním obchodního týmu a nebo časovou investici ze strany podnikatele 

samotného a s tím spojenou nutnost disponovat obchodními dovednostmi. Budování 

obchodního týmu může firmám trvat i roky, je to náročné z hlediska počátečních 

investic. Je nezbytné si vytvořit nejen stálou klientelu a o ni náležitě pečovat, ale také 

neustále hledat nové zákazníky, aby mohlo podnikání růst. Někteří podnikatelé ve 

výrobě dělají zásadní chybu v tom, že se jim podaří nalézt jednoho či dva velké 

odběratele – klíčové zákazníky, na kterých celé podnikání postaví (případná ztráta 

klíčového zákazníka může pak mít pro podnikatele fatální důsledky). Správným 

postupem je klást důraz na diverzifikaci (rozdělení mezi více různých subjektů) 

odběratelů i dodavatelů. Je vhodné se řídit základní poučkou, že součet zisků malých 

odběratelů (zákazníků) by měl vykrýt případnou ztrátu jednoho velkého. Je potřeba si 

uvědomit, že i ve výrobě by měl podnikatel neustále myslet na růst. Zde se opět 

vracíme k podnikatelskému plánu. Pokud se podaří dosáhnout bodu, kdy už dalšího 

zákazníka podnikatel nedokáže (z kapacitních důvodů) uspokojit z hlediska poptávky, je 

třeba opět otevřít podnikatelský plán a zamyslet se nad navýšením kapacity a expanzi -  

čili nad dalšími strategickými kroky. Zřejmě došlo ke splnění některého z dílčích cílů 

nebo stanovení příliš nízkých cílů. 

2.3.2.  Přímý prodej pasivní – Jako pasivní prodej lze označit prodej přes webovou stránku. 

Pokud není produkt, který „všichni chtějí“, tak vystavení na webu bude poměrně málo 

účinné a zřejmě samo o sobě nepokryje odbyt výroby bez významných online  

marketingových investic (internetová propagace výrobku či společnosti). Obecně se 

většinou jednotlivé typy odbytu kombinují. Například podnikatel může oslovit 

renomované internetové obchody s  vlastní velkou klientskou základnou a zároveň na 

vlastní webové stránce prezentovat produkt. To již vyžaduje určitý čas a spadá spíše do 

outsourcingu. Možnostmi marketingu na internetu se budou zabývat další kapitoly. 
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Jako pasivní prodej lze také označit vystavení výrobků v provozovně nebo ve výloze, 

apod.  

2.3.3. Outsourcing prodeje -  je zvláště z počátku podnikání zřejmě nejlepší varianta,  díky 

níž se může podnikatel soustředit na výrobu i vedení firmy a odbyt nechat na svých 

obchodních partnerech. Ty je však nezbytné nejprve nalézt a dohodnout podmínky. 

Cenou za tyto služby je nemalá část marže. Je nevýhodné přistupovat na podmínky, kdy 

obchodní partner požaduje procenta z obratu nikoliv ze zisku. 

2.3.4. Legislativní náležitosti spojené s prodejem výrobku – Aby mohl podnikatel svůj 

výrobek prodávat, je nezbytné disponovat zákonem stanovenou dokumentaci. V tuto 

chvíli jen samotný nápad a kreativita nestačí. Každý výrobek, který opustí firmu, musí 

disponovat návodem k použití v jazyce státu, ve kterém se realizuje odbyt. Musí 

splňovat bezpečnostní normy pro EU a ty musí být doloženy atestem  nebo Prohlášením 

o shodě. Jde o řadu náročných testování a schvalování, kterými musí nový výrobek 

projít. Existuje hodně specializovaných firem, které za úplatu potřebné náležitosti 

vyřídí. V rámci EU existuje tzv. harmonizace – tzn., že pokud má výrobek potřebné 

atesty a schválení pro ČR, tak by (až na výjimky) měly být uznány i v ostatních členských 

státech EU. Jedním ze subjektů, které podnikateli pomohou s uvedením výrobku na trh, 

je Centrum ProCoP (zřízené Ministerstvem průmyslu a obchodu) procop@mpo.cz, 

telefon: (00420) 224 221 701, které mimo jiné poskytuje poradenství pro tuto oblast 

(co všechno musí splnit výrobek, aby mohl být uveden na český trh). Poskytuje 

podnikatelům kontakty na společnosti realizující atesty.  Atesty nejsou levnou 

záležitostí a je potřeba jejich cenu zohlednit při kalkulaci ceny výrobku, tedy stanovit,   

kolik výrobků se musí prodat, aby se investice do atestu ze stanovené části marže 

podnikateli  vrátila.  

2.3.5. Kalkulace, cenotvorba  - S tímto pojmem jsme se již setkali při tvorbě 

podnikatelského plánu.  V rámci kalkulace ceny výrobku je první číslo, které se musí 

vypočítat,   položka náklady. To znamená veškeré peníze, které přímo či nepřímo musí 

podnikatel vynaložit nejen na výrobu, ale i distribuci, marketing, atesty výrobku, mzdy 

mailto:procop@mpo.cz
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zaměstnanců apod. Například: cena za materiál, cena za práci, poměrná cena za 

energie, poměrná cena za pronájem prostor, poměrná cena za distribuci (cesta, kterou 

urazí výrobek k zákazníkovi), poměrná cena za atesty a další legislativní náklady.  

V rámci podnikatelského plánu by měla být představa, jak vysokou marži na výrobku 

chce podnikatel mít. Pojem marže znamená částku, stanovenou podnikatelem, která 

neobsahuje nákladovou složku a jde do firmy jako část zisku. Při cenové kalkulaci je 

třeba počítat i s tím, že část marže vezmou distributoři a další prodejní kanály. Je li to 

možné, je rozumné nejít s marží pod  100%. Ale  může se  také stát, že bude vzhledem 

k podnikatelskému  plánu nutné stanovit marži třeba 300 i více procent,  což je v 

pořádku za předpokladu, že je cena přijatelná pro zákazníka nebo cenu odůvodnit 

přidanou hodnotou. Je třeba mít i představu o tzv. ceně obvyklé (znalost ceny 

konkurenčních výrobků, substitučních výrobků ( jiný výrobek, který svojí funkcí 

z pohledu zákazníka příslušný výrobek nahradí).  Pokud je stanovena položka nákladů a  

položka marže, sečtením obou částek vyjde cena výrobku. K té je dobré přičíst ještě 

DPH (daň z přidané hodnoty, stanovena zákonem v procentech) a daň z příjmu – tím je 

vypočtena konečná cena výrobku. Zpětná kontrola správnosti výpočtu ceny výrobku je, 

když jsou  od finální ceny odečteny veškeré náklady a provize distribučním kanálům, tak 

by mělo zůstat alespoň 60% z původní ceny výrobku. V opačném případě je potřeba se 

opět vrátit k podnikatelskému plánu a nalézt řešení, jak navýšit marži. Jedním 

z oblíbených způsobů může být zabalení výrobku do hezčího obalu či jiný marketingový 

tah. Je potřeba myslet na to, že nic není neřešitelné .   

2.4. Druh podnikání – služby –  jsou z hlediska začátku podnikání o dost jednodušší než 

je tomu u výroby. Jako příklady služeb lze uvést kadeřnický salón, pohostinství, finanční 

poradenství apod.  V závislosti na druhu služby  je potřeba zajistit si  prostory (pokud 

nerealizuje podnikatel služby u klienta) a potřebné vybavení. Platí zde podobná pravidla jako 

u výroby z hlediska vytváření hodnoty a počáteční investice do pracovních nástrojů apod.  U 

některých služeb je jednodušší skloubit odbyt s realizací, ale není to pravidlem. Služby se 
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často potýkají s podobnými problémy jako výroba z hlediska nalezení správného vyvážení 

realizace služeb a prodeje.  

2.4.1. Druhy služeb a popis činností – Do druhů služeb lze zařadit skutečně obrovské 

množství aktivit. Pro zjednodušení lze rozdělit služby na služby poskytované ve vlastní 

provozovně (např. pohostinství, kadeřnictví nebo autoservis) a na služby realizované u 

klienta (např. hodinový manžel, různé druhy poradenství, výuky, instalatérství, 

vymáhání pohledávek, apod.). Služby jsou zřejmě nejširší skupinou podnikání. Dalším 

možným druhem dělení služeb je na služby  vykonávané manuálně či pomocí nástrojů a 

služby čistě duševní.  Toto rozdělení má primárně vliv na cenotvorbu, jinak výrazně 

přínosné není.  

2.4.2.  Cenotvorba kalkulace ceny – zde platí podobný princip jako u výroby. Je potřeba 

spočítat náklady, stanovit marži a dospět k výsledku, kterým je zisk. U služeb bývá 

častým problémem (u českých podnikatelů) výše stanovení marže (např. kadeřník 

„vždyť jenom stříhám nůžkami a ty vydrží tisíc hlav, tak jak bych si mohl dát k tomu 

500% marži?!“). Toto je ta část podnikání, která je hodně o mind-setu (psychické 

nastavení hodnot). I když výpočtem podnikatel dospěje k nějakému číslu marže, musí 

primárně on věřit tomu, že je férová a zcela adekvátní hodnotě, kterou poskytuje 

zákazníkovi. Pokud tomu on nevěří, tak jak potom chce přesvědčit zákazníka, aby si 

službu koupil nebo svého obchodního zástupce aby ji prodal?!  

2.5. Druh podnikání – obchodní činnost – je v základním principu založena na tom, že 

za nějakou částku podnikatel nakoupí služby nebo zboží a za vyšší prodá. Zde jsou náklady 

spojeny s nákupem zboží nebo služeb, které bude prodávat a s náklady na reprezentaci. 

Pokud se nevěnuje obchodu třeba s komoditami (burzovní obchodování – komoditou může 

být třeba ropa, obilí, železo), tak jsou náklady nesrovnatelně nižší než u předchozích dvou 

druhů podnikání. Existují vyloženě nízkonákladové způsoby obchodu, jako jsou síťové 

společnosti (multilevel), zprostředkování služeb apod. Naopak je zde náročnější práce 

s cenami. Správné nastavení cenotvorby je jedním z klíčových prvků úspěchu. Obchodní 

činnost je přímo závislá na mind-setu a hlavně zde hraje klíčovou roli obchodní talent.  
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2.5.1. Popis činnost – Obchodování patří mezi jedny z nejstarších lidských činností. Pod 

obchodní činnosti lze v rámci živnostenského listu  zahrnout velké množství činnosti. 

Dříve se vymezovala obchodní činnost slovy nákup a prodej. Dnes už řada obchodních 

činností je výhradně o prodeji.  

2.5.2.  Švarcsystém –Jde o to, že živnostník vykonává činnosti soustavně a opakovaně stejně 

jako zaměstnanci (často obchodního zástupce, tlumočník, údržbář, apod.). Samozřejmě 

to není  doména jen obchodní činnosti, často se využívá i v činnosti řemeslné a 

poskytování služeb. Tento systém je v ČR nelegální a  proto si jej nelze plést 

s podnikáním.  

2.5.3.  Činnost obchodu a prodeje je často nejen o samotném zprostředkování, ale též o 

vyjednávání cen, nalézání konsenzu v rámci obchodu. Součástí je též shromažďování 

kontaktů a tvoření portfolia zákazníků. Podnikatelé v obchodu spolupracují 

s živnostníky z oblasti služeb a výroby, protože vycházejí z obecné logiky, že nestačí 

něco vyrobit, ale je nezbytné to hlavně prodat.   

2.5.4. Práce s marží a kalkulace cen – Zde úplně striktně neplatí vzorec z předešlých 

případů.  Může se stát, že zde mohou vyjít náklady při rozpočítání na haléřové položky a 

pak by v rámci klasického vzorce působila tisíciprocentní marže bizardně.  Proto se zde 

hovoří o stanovení ceny. Zde jde primárně o to, jakou cenu dokáže obchodník 

nasmlouvat u výrobce či poskytovatele služby. Hovoří se zde o různých množstevních 

slevách, slevách za dlouhodobou spolupráci či objemových slevách. Také o tom, jak 

dokázat  přesvědčit zákazníka, aby za obchodníkem stanovenou cenu to koupil. Jinými 

slovy -  přesvědčit zákazníka o hodnotě. Rozdíl mezi nákupní cenou a cenou prodejní je 

cena. Pro výpočet výše marže se musí ještě odečíst náklady (doprava, reprezentace, 

telefon, licenční poplatky, apod.).  

2.6. Nábor zaměstnanců – Výběr zaměstnanců je klíčový. Řada podnikatelů hledá toho 

nejlepšího zaměstnance. Málo kdo si uvědomuje, že je důležité spíše než o nejlepšího,  

nalezení pro podnikatele nejvhodnějšího zaměstnance. Nejlepší a nejvhodnější může být 

jedna a tatáž osoba. Ale je potřeba si ten rozdíl uvědomit.  Zvláště v oblasti obchodu jsou 
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potenciální zaměstnanci výborní herci. Proto je dobré výběr rozhodně nepodcenit. Existují 

společnosti, které  poskytují služby na zajištění náboru a výběru zaměstnanců. Malí 

podnikatelé z finančních důvodů řeší nábor a výběr zaměstnanců osobně.  Je dobré držet se 

několika pravidel: přijímací řízení dělat na víc kol, první dojem nemusí vždy být ten správný, 

zařadit do přijímacího řízení praktickou část – nějaký konkrétní úkol, u obchodníků to může 

být modelová situace, u výrobní firmy naopak vyrobení něčeho přímo před 

zaměstnavatelem  nebo nějaký manuální úkol, u služeb také ukázka práce.  Toto je dobré 

udělat v druhém kole.  

2.7.  Vedení zaměstnanců – Toto je jedna z nejtěžších disciplín, co ve světě byznysu jsou. 

90% firem bojuje s tzv. fluktuací zaměstnanců, což znamená časté změny zaměstnání. 

Bohužel řada českých firem se ještě nenaučila, že zkušený a motivovaný zaměstnanec je  

levnější  a má vyšší přidanou hodnotu zaměstnance (přináší větší zisk než jiní) než 10 

nováčků (náklady na zácvik nováčka, chybovost, nižší výkonnost při zaškolení). Existuje řada 

pojednání o team leadershipu, neuro leader shipu apod. Obecný recept zřejmě neexistuje, a 

proto je třeba ke každému zaměstnanci přistupovat individuálně. Ne pro každého jsou 

motivem peníze. Je třeba hledat i jiné cesty motivace. Ba naopak, je dokázáno, že pokud je 

zaměstnanec motivován jen a pouze finančně, je velmi pravděpodobné, že dostane-li od 

konkurence  lepší  finanční nabídku, tak odejde.  Zaměstnanec, kterého práce baví, 

umožňuje mu naplňovat potřebu seberealizace, bude loajálnější ke své firmě  než špičkově 

zaplacený manažer, který je pod neustálým tlakem zaměstnavatele na rentabilnost a se 

špatným  klimatem  v pracovním kolektivu. Despotické vedení zaměstnanců se stává pomalu 

přežitkem.  Dnes se objevují už i firmy s experimentálním způsobem vedení -  jako je 

kmenové vedení apod. Co by měl každý zaměstnavatel o svém zaměstnanci vědět? Měl by 

znát jeho „Proč“ -  jeho vnitřní motiv proč danou práci dělá a pokud to neví ani sám 

zaměstnanec, měl by mu pomoci jej nalézt zaměstnavatel. Lidé, kteří mají v tomto jasno, 

jsou v práci spokojenější a motivovanější.  A zlaté pravidlo - šéf by měl být ke svým 

zaměstnancům „fér“. Většinou prvním a spouštěcím impulzem pro zaměstnance k hledání 

nové práce  je  první bezpráví (u někoho druhé).   
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2.8. Právní formy lidských zdrojů – S každým zaměstnance nemusí být nutně uzavírána 

pracovní smlouva na dobu neurčitou.  Máme několik možností jak navázat pracovně právní 

vztah. Všechny  smlouvy a dohody musí mít písemnou formu.  

2.8.1. Dohoda o pracovní činnosti –  Lze ji uzavřít na práci, jejíž rozsah nepřekračuje 20 hodin 

týdně v průměru za období 52 týdnů. Zdaňuje se stejně jako příjmy z pracovní smlouvy.   

Pokud není omezena platnost, tak se uzavírá na dobu neurčitou.  

2.8.2. DPP – dohoda o provedení práce – ideální na krátké časové úseky, kdy zaměstnanec 

pracuje maximálně 300 hodin do roka. Zaměstnavatel za něj odvádí srážkovou daň   Do  

5000 Kč výdělku nemusí zaměstnanec tuto skutečnost ani ohlašovat při daňovém 

přiznání.  

2.8.3. Pracovní smlouva – klasický zaměstnanecký poměr. Zaměstnanci lze stanovit 3 měsíční 

zkušební lhůtu, ve které může on nebo zaměstnavatel bez udání důvodu dát výpověď. 

Pracovní smlouvu je možné uzavírat  na dobu určitou i na dobu neurčitou. Pracovní 

smlouva na dobu neurčitou je hojně vyhledávaným zaměstnaneckým benefitem.  Když 

je použita smlouva na dobu určitou, tak ji lze prodlužovat  maximálně 3x a pak již musí 

následovat smlouva na dobu neurčitou.  

2.8.4.  Živnostenský list – toto je nejvýhodnější varianta pro zaměstnavatele. Je ale potřeba 

dávat pozor, aby to nebyla činnost soustavná, evokující klasické zaměstnání, protože 

pak by to byl švarcsystém  a ten není v ČR legální. U sjednání práce s živnostníkem ( na 

živnostenský list) jde o obchodní vztah – např. úklid a odvoz stavebního odpadu po 

rekonstrukci výrobní haly,   apod.  Veškeré odvody si zde řeší živnostník. Ideální na 

jednorázové zakázky nepravidelné.   

2.8.5. Práce na černo – je zcela nelegální. Je to práce bez dokladů.  

2.9. Portfolio firmy – komunikační mix – Jsou nástroje, které udávají společnosti tvář 

vůči zákazníkovi. Tato oblast je úzce propojena s marketingem. Patří sem grafická úprava 

firemních formulářů – referenční listy, různé zákaznické dotazníky, ale i faktury. Zároveň 

sem patří tzv. logo pack – což je logo společnosti, firemní barvy a jejich aplikace na vizitky, 

emailové hlavičky, webové stránky, katalogy. Nelze opomenout firemní trička, u výrobních 
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firem loga na pracovních oděvech, polepy automobilů, firemní propisky.  Je potřeba si 

uvědomit, že na portfoliu firmy neboli firemní identitě lze v počátcích utratit stovky tisíc 

korun. Proto je třeba mít v rámci marketingové strategie vymezeno, co je smysluplnou 

investicí a co již mrháním prostředky. Je dobré si také tyto položky seřadit podle důležitosti.   

2.9.1. Know-how – Když hovoříme o know-how, hovoříme o unikátním a hodnotném 

vlastnictví, které dává podnikateli konkurenční výhodu. Pod slovem know-how si 

můžeme představit třeba unikátní postup výroby nějakého produktu, na který přišel 

podnikatel a díky kterému je třeba výroba levnější nebo výrobek kvalitnější. Know-how 

je třeba si náležitě ochraňovat – ať už omezením množství zasvěcených osob, podpisem 

mlčenlivosti, patentem, užitným vzorem a dalšími legislativními nástroji. 

Komplikovanější je tomu u umělců, kteří tvoří dramatická umělecká díla, naštěstí i na 

tuto variantu zákon myslel – první veřejná produkce se považuje za autorizaci díla a od 

této chvíle je dílo chráněno. Je vhodné si z takové produkce pořídit videozáznam. 

Kvalitní know-how je velmi významnou konkurenční výhodou, proto je často 

předmětem velmi nečistého konkurenčního boje. Tato situace může být pro řadu lidí 

důvodem, proč znechuceně odcházejí z podnikání  a nebo jen studenou sprchou 

usazující podnikatele do reality. Každý podnikatel by měl usilovat o to, aby měl unikátní 

a hodnotné know-how a náležitě si je chránil.    

2.9.2. Databáze kontaktů – je doslova pokladem a opět jedním z nejcennějším majetků 

společnosti. Je potřeba ji budovat od samého začátku podnikání ideální formou CRM 

systému, o kterém jsme hovořili v předchozích kapitolách.  Je nezbytné si databázi 

náležitě chránit, což opět velmi dobře umožňují CRM systémy na rozdíl od tabulek 

v Excelu nebo googledoc, kde případné zcizení je velmi jednoduché. Je nezbytné 

permanentně na své databázi pracovat, aktualizovat data a udržovat kontakty aktivní, 

udržovat tak aktivně i svůj byznys.  

2.9.3. Portfolio služeb – se nevztahuje jen na služby, ale může být též portfolio výrobků, 

portfolio kontaktů nebo portfolio čehokoliv, co je předmětem podnikání a co se 

prezentuje klientovi. Práce s portfoliem je velmi úzce propojena s marketingovými 
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aktivitami.  Portfolio by mělo být přehledné, srozumitelné, měla by z něj být zcela 

zřejmá hodnota a tím vylučující pochybnosti o ceně služby nebo výrobku. U společností 

zprostředkovacích bývá portfolio současně i seznamem referencí. V rámci prezentace 

např. u networkingu (setkávání podnikatelů za účelem výměny a získávání kontaktů a 

tím podpoření vlastního podnikání) by měl  být podnikatel schopen portfolio 

společnosti stručně představit v rozmezí 1 minuty (elevator speech) tak, aby posluchač 

pochopil v čem spočívá jeho podnikatelská činnost. U každého podnikatele, ale též u 

všech jeho obchodních zástupců, se počítá s naprosto dokonalou znalostí portfolia 

společnosti a schopností s ní kreativně pracovat.  U výrobních firem může být portfolio 

v rámci katalogů, vzorků, webových stránek. Pokud podnikatel nedisponuje tabletem, 

aby mohl klientovi na jednání portfolio prezentovat, je vhodné jej mít v tištěné podobě. 

Portfolio služeb bude podnikatele provázet po celou dobu podnikání a je třeba jej 

pravidelně aktualizovat. Výhoda aktualizace je, že jde o příležitost pro oslovení 

kontaktů, které podnikatel získal nebo pro obnovení kontaktů s bývalými zákazníky a 

obchodními partnery.   

2.9.4. Reference  -  jsou opět velice hodnotným pokladem firmy, který je třeba strážit jako 

oko v hlavě. Pozitivní reference prodávají a jsou často důvodem k doporučení, naopak 

negativní reference mohou znamenat rapidní pokles zakázek a s tím spojené vysoké 

výdaje na obnovu dobré pověsti. V podnikání hovoříme o péči o PR- public relation 

(vnímání firmy v očích společnosti). V rámci sběru referencí je vhodné si vytvořit tzv. 

referenční list. Jde o jednoduchý dotazník, který vyplní klient po realizaci obchodu či 

zakázky. Měl by obsahovat položky jako: jak jste vnímal spolupráci s naší společností, 

jak jste byl spokojen s kvalitou služeb, jak jste byl spokojen s rychlostí dodání, jak jste 

byl spokojen s jednáním se zástupci společnosti, co můžeme do budoucna zlepšit?  Je 

možné vymyslet i další otázky, nicméně je potřeba brát na zřetel, že by nemělo 

vyplňování klientovi zabrat příliš mnoho času. Velmi se osvědčil způsob pozvání klienta 

na obchodní oběd a tam to s ním vyplnit. V případě negativních odpovědí získal 

podnikatel zpětnou vazbu pro zlepšení, ale je potřeba posoudit objektivitu kritiky.  
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Naopak v případě pozitivních odpovědí jde o marketingový nástroj, kterým podnikatel 

může pozitivně ovlivnit potenciální klienty.  U zaměstnanců z obchodního týmu je třeba 

důsledně trvat na tom, aby podobný dotazník byl výstupem každé sjednané zakázky.  

Použití reference pro propagaci je vždy podmíněno souhlasem poskytovatele reference. 

Pozor ale na jednu věc, vždy je třeba najít konsenzus mezi spokojeností klienta a 

spokojeností zaměstnanců. Je to spolu úzce propojené a stoprocentně se při svých 

aktivitách podnikatel setká se situací, kdy se bude muset svého zaměstnance zastat při 

neoprávněné kritice. To, zda se jej zastanete, je přímo úměrně tomu, zda o 

zaměstnance přijde či nikoliv. Všichni mohou dělat chyby, ale je na podnikateli, aby na 

chyby správně reagoval. Naopak správně vyřešená reklamace může znamenat rapidní 

skok nahoru v povědomí klientů.  

2.10. Základy účetnictví  - Vedení účetnictví je jedna z aktivit, kterou dnes většina 

podnikatelů outsourcuje (zajišťuje přes externí dodavatele). Je to činnost, která podnikateli 

zabere nemalé množství času, který by mohl využít efektivněji pro budování svého byznysu.  

To je také hlavní důvod outsourcingu. Vedení účetnictví není jen o práci s daňovými doklady, 

ale také o neustálé aktualizaci vědomostí v legislativní oblasti a udržení přehledu v rámci 

novel zákonů, které v českém legislativním klimatu jsou jedny z nejčastějších v Evropě.  Když 

má již podnikatel prosperující podnikání, tak se často rozhodne a najme účetní nebo jí 

zaměstná. Zde je potřeba upozornit na rozdíl mezi účetním a daňovým poradcem. Pokud 

vede účetnictví pouze účetní „bez kulatého razítka“, tak podnikatel v plném rozsahu 

zodpovídá za její případná pochybení. Naopak, pokud má daňového poradce, který má plnou 

moc, tak za případné chyby odpovídá on. Daňový poradce je ze zákona povinen být pro tyto 

případy odpovědnostně pojištěn. Ceny vedení účetnictví daňovým poradcem se dnes 

pohybují v závislosti na lokalitě a poptávce od 1400 Kč/měsíc, což jsou částky, které 

v porovnání s hodnotou času, který do toho při osobním vedení podnikatel vkládá nebo 

v porovnání se mzdovými náklady na účetní, se nedají porovnat. Při rozhodnutí pro vedení 

účetnictví daňovým poradcem by se měl podnikatel orientovat v základních typech 

daňových dokladů.  
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2.10.1. Peněžní deník – Toto je již zastaralé označení , které bylo k  1.1.2014 změněno 

novelou zákona. Bylo zrušeno jednoduché účetnictví,  zůstalo jen podvojné a k němu 

alternativa daňová evidence, která je založena na podobných principech  jako tomu 

bylo při jednoduchém vedení účetnictví.  V rámci daňové evidence je hlavním výkazem 

„deník příjmů a výdajů“ tento deník je oproti bývalému peněžnímu mnohem 

jednodušší, může obsahovat pouze sloupce příjmů a výdajů, které ovlivňují daň 

z příjmu.  

2.10.2. Faktury  - jsou daňovým dokladem, který vystavuje podnikatel za své služby, dodané 

zboží apod. Toto může tvořit účetní program, ale stejně dobře může začínajícímu 

podnikateli posloužit vzor faktury v Excelu (možno volně stáhnout z internetu). Faktura 

však musí obsahovat tyto zákonné náležitosti: označení že se jedná o fakturu, nacionále 

dodavatele, nacionále odběratele, bankovní spojení na dodavatele, datum vystavení, 

datum dodání, datum splatnosti, datum zdanitelného plnění, název a popis položky, 

počet kusu, je-li plátci DPH tak sazba DPH a jeho výpočet, celková částka s a bez DPH, 

podpis dodavatele, podpis odběratele. Je vhodné doplnit ještě poznámku s odkazem na 

všeobecné obchodní podmínky.  

2.10.3. Příjmový a výdajový doklad – Příjmový doklad se používá při platbách v hotovosti, 

kdykoliv putuje hotovost od zákazníka k podnikateli. Stejně tak se vystavuje doklad, kdy 

putuje hotovost od podnikatele k dodavateli. Příjmový doklad, pokud jde o platbu za 

fakturu v hotovosti, musí být vázán k dané faktuře.  Náležitosti příjmového a 

výdajového dokladu: označení dokladu jako příjmový nebo výdajový doklad, nacionále 

včetně  IČ a DIČ příjemce a výdejce peněz, účel platby, datum předání peněz a podpisy 

obou stran.   

2.10.4. Razítko  +/- Ze zákona není povinností vlastnit ani používat razítko. Nicméně jeho 

vlastnictví hodně ušetří práce a dohadování se s různými institucemi, které razítka 

vyžaduji. Pokud jej podnikatel nemá, je zahrnován množstvím formulářů, jejichž 

vyplňování zabere hodně času. Výroba razítka není příliš velkou položkou a  razítko 

může být užitečné.  
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2.10.5. Činnost bez firemního bankovního účtu  - V dnešní době, kdy řada bank nabízí 

vedení účtu zdarma, je těžko představitelná forma podnikání bez bankovního účtu. 

Znamená to, že podnikatel funguje pouze s hotovostí, musí mít pokladnu a vést 

pokladní knihu. Častým problémem je, že řada firem hradí faktury pouze 

bezhotovostním převodem (např. elektronicky), takže  podnikání bez bankovního účtu  

rozhodně nedoporučujeme.  Navíc zákon stanovuje limit na maximální výši částky pro 

hotovostní operace.  

2.10.6. Činnost s firemním bankovním účtem – je  standardní řešení, kdy se provádí 

platby převodem i v hotovosti. Pokud je podnikatel plátce DPH nebo s plátcem DPH 

obchoduje, je potřeba si pohlídat, aby vlastní účet nebo účet druhé strany kam je 

posílána platbu, byl registrován na finančním úřadu. Jinak za platbu DPH odpovídá 

odesílatel platby. 

2.11. Propagace firmy, výrobků,…  - Propagace firmy je důvodem proč řada firem 

vydává stovky tisíc až milionů za marketing (vysvětlení v následující kapitole). Správná 

propagace firmy může mít za následek, že se podnikatel stane leadrem (získá dominantní 

postavení v rámci trhu) ve  svém oboru, že v podnikání uspěje  nebo naopak špatná 

propagace může vést až k bankrotu. U outsourcování marketingových služeb je zcela 

nezbytné, aby byli podnikatelé extrémně náročnými a kritickými zákazníky. Ve chvíli, kdy se 

společnost objeví v obchodním rejstříku, začnou ji oslovovat různé marketingové společnosti 

s nabídkami. Každý obchodník bude tvrdit, že jen a pouze to jeho marketingové řešení 

funguje. Proto je potřeba obezřetnosti. Není možné svoji firmu vůbec nepropagovat, ale je 

potřeba velmi úzkostlivě vážit každou korunu, kterou hodlá podnikatel v tomto směru 

vynaložit. Zde neexistuje univerzální recept, který by bylo možno aplikovat na 100% firem. Je 

zde potřeba řešit každou společnost individuálně. Práce na marketing je na druhou stranu 

velmi zábavnou a kreativní činnosti v rámci podnikání. Hledání té správné cesty je skutečnou 

výzvou.   

2.11.1.  Základy marketingu – Marketing je primárně o práci s potenciálním klientem za 

účelem jeho transformace v platícího zákazníka, o tom jakým způsobem s ním 
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společnost komunikuje, jakými kanály, apod. Klíčovou, pro úspěšnou marketingovou 

aktivitu, je znalost cílové skupiny -  tj. pro koho jsou služby či výrobky určeny, a to 

konkrétně. Například: když bude podnikatel pouštět hudbu v obchodě s oblečky pro 

miminka nebo hračkami,  tak  při  heavy metalu maminky spíše utečou a subkultura lidi, 

kteří tuto muziku poslouchají sice přijde, ale je velmi pravděpodobné, že nic nekoupí. 

Proto je nezbytná dokonalá znalost cílového zákazníka a tím směrem uzpůsobit 

komunikaci.  Znalost cílové skupiny lze získat  buď odhadem, (což bohužel dělá většina 

malých podnikatelů) nebo průzkumem, kdy je možné využít outsourcingu, případně 

jinými metodami (například výzkumem).  Je potřeba myslet též na to, že  se cílová 

skupina může měnit, vyvíjet apod. První věc, kterou je třeba udělat před zahájením  

tvorby marketingové strategie firmy,  je sednout si a představit si, jak vypadá  nebo by 

měl vypadat typický zákazník  pro daný produkt nebo službu, kolik je mu let, jaké má 

pohlaví, jaká je jeho ekonomická situace, v jaké oblasti pracuje. Je potřeba si jej 

vymodelovat do nejmenších detailů, podobně jako se dělají profily hledaných osob. 

Následně je rozumné si tento profil porovnat se skutečností -  například kolik 

podobných lidí se v okolí místa podnikání vyskytuje, kde nebo jakým způsobem by bylo 

možné je oslovit a také vykalkulovat, jaké obraty tato skupina může přinést. Jakmile je 

jasně definován ideální zákazníka, je na řadě další krok a tím je výběr vhodného 

komunikačního kanálu. 

2.11.2. Kontrola v marketingu – Podobně jako se v podnikání provádí kontroling 

ekonomických ukazatelů, musí se provádět pravidelně i revize účinnosti marketingové 

strategie. Nejjednodušší je srovnání obratů před započetím marketingové kampaně, po 

započetí kampaně nebo její části a nárůsty během jejího průběhu a po jejím skončení. 

To jsou jasně vypovídající čísla, na jejichž základě se může podnikatel rozhodnout, zda 

v této strategii pokračovat nebo ji změnit. I marketing chce určitý čas, aby se projevila 

účinnost, jako je tomu například u obsahového marketingu - nicméně, všeho musí být 

s mírou.  
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2.11.3. Komunikační kanály – Volba komunikačního kanálu bude velmi záležet na 

produktu nebo službě, která je nabízena, stejně jako na tom , kdo byl identifikován jako 

ideální klient - zákazník. Například:  pokud je cílovým klientem senior 76 let 

s cukrovkou, tak nebude ideální volbou facebooková kampaň. Není možné vymýšlet 

konkrétní kampaň, pokud neproběhla identifikace ideálního klienta. Mezi nejtypičtější 

komunikační kanály patří: 

Sociální sítě - Facebook – zřejmě jedna z největších sociálních sítí, kde je 

možné vytvořit kromě svého profilu též firemní stránku, kam lze vkládat 

aktuality, nabídky apod. Lze si tam též zaplatit komerční kampaň. Existují 

dokonce firmy, které nabízejí vytvoření a správu profesionální kampaně.  

Podobně fungují i sítě jako je tsu.co, linked-in ( profesní sít se zaměřením na 

hodnotný obsah), twiter,  google+ apod. Pokud je marketingovým 

průzkumem zjištěno, že cílová skupina se na těchto sítích v masovém měřítku 

schází, může to být velmi účinná forma a relativně levná. Základní myšlenka 

je vybudování stabilní komunity fanoušků a tím loajálních potenciálních 

klientů, o kterou je ale potřeba se starat. Takové budování může trvat roky.  

Pozitivní kampaně- fóra – Je možné si též zaplatit společnost, která prochází 

různá diskusní fóra. Na nich se registruje pod různými uživateli a umisťuje 

tam fiktivní pozitivní reference a zkušenosti se společností klienta. Zatím ještě 

celá řada Čechů vnímá toto medium jako objektivní.   

Výměna bannerů a prolinkování – Můžete najít spřátelené weby, které 

souvisí s předmětem podnikání firmy a domluvit  se s majitelem  na vzájemné 

výměně bannerů či odkazy na firemní stránky. Kromě toho,  že to zlepší 

pozice webu ve vyhledávačích, tak se může dostat k zákazníkům partnera, 

protože je to vnímáno jako doporučení.  

Webová stránka – Jedná se o pasivní formu marketingu, kde samotné 

webové stránky mají minimální účinnost v rámci jednotek procent. A to 
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v lepším případě, pokud se ovšem neinvestuje do nákladných internetových 

kampaní.  

 Tištěná inzerce – je  jedna z nejnákladnějších variant a není vždy spolehlivá. 

Opět velmi záleží na cílové skupině. PR články se mohou pohybovat v řádu i 

stovek tisíc korun.  

Bilboardy – Opět jedna z nejdražších variant a ne zcela účinná. Funguje na 

bázi pronajaté plochy na konkrétním bilboardu, většinou v místě, kde se 

vyskytuje cílová skupina nebo provozovna. Agentura často umí zajistit i 

grafický návrh i realizaci.  

Odborné konference – Pokud je podnikatel kapacitou v oboru, tak se může 

účastnit odborných konferenci jako přednášející a díky tomu podpoří 

popularitu svého podnikání v očích odborné veřejnosti.  

Networking –  se stává fenoménem posledních let. Pokud je cílovou skupinou 

malá firma, živnostník nebo střední firma, pak je zde možnost navázat velmi 

cenné kontakty a získat nové zákazníky. Podnikatel jde s kůží na trh sám za 

sebe a podle toho, jak se „dokáže prodat“ , bude tato varianta úspěšná. Není 

to zcela vhodné pro introverty. Patří  mezi relativně nejlevnější formy 

propagace, časově náročnější, ale s vysokou efektivitou. Jako  příklad lze 

uvést Business for Breakfast, Smart network, Minutový networking, 

Negotium, a mnoho dalších networkingových skupin (kontakty lze snadno 

nalézt  ve  vyhledávači google.com).  

Veletrh – je poměrně známý kanál z 90. let, v dnešní době již v ČR efektivita 

veletrhů rapidně klesá, ale o to víc rostou náklady. V zahraničí to může být 

lepší, ale záleží na konkrétním veletrhu a jeho prestiži. Obecně je trend čím 

dál nižší účasti.  

Brigádnici – Lze najmout brigádníky, aby v rámci konkrétní kampaně na ulici 

rozdávali konkrétní cílové skupině letáčky. Je potřeba počítat i s někým na 
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dohled, protože je tu riziko nespolehlivosti. Opět jsou s tím spojené určité 

náklady.   

Reklama v rádiu – Je možné si také zaplatit  reklamu nebo vložit zboží či 

služby do soutěže v rádiu. Zde je potřeba velmi dobře zvážit, jaká cílová 

skupina dané rádio poslouchá.  

Sponzoring – V rámci propagace lze použít také sponzoring nebo product 

placement  - je to umístění loga třeba na dresy sportovců nebo do titulků 

filmu nebo přímo produkt či službu do filmu. Toto patří opět  k nejdražším 

formám. Ale pokud se daný tým nebo film stane kultovním, pak je to velmi 

účinné z hlediska fanouškovské základny, kdy i tisíce lidí chtějí používat 

počítač jako používal jejich oblíbený hrdina nebo sportovec. Tuto variantu 

nedoporučujeme , pokud v tom není v rámci sponzoringu altruizmus nebo  

opravdu stabilní cashflow (rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků a 

peněžních ekvivalentů v podniku). 

Obsahový marketing – Například formou blogu nebo vydáváním firemního 

časopisu jsou  informováni  stávající a noví klienti o novinkách, ale hlavně 

vždy se přidává   nějaký cenný obsah tzn. rada, která  jim v životě nebo v práci 

pomůže. Tím budou  vnímat podnikatele jako autoritu. Např. časopis Albert, 

D-test, apod.  

2.11.4. Kolik do propagace,  co už je mrhání  - To je skutečná otázka, kterou řeší kromě 

malých podnikatelů i velké nadnárodní společnosti. Je to laborování podobně jako je 

tomu u business plánu. Je potřeba se snažit přijít na  klíčové číslo  - kolik  daná kampaň 

přinese v penězích oproti nákladu, který do toho bude vložen. Napovědět může 

obchodník, ale je potřeba jeho odhad si vydělit minimálně dvěma. Dají se vyhledat 

různé články a hlavně je potřeba použít selský rozum. Je třeba myslet na to, že 

marketingová kampaň podnikání nespasí, pokud už je to s podnikáním moc nahnuté. 

Ale může pomoci. Když už firma nějak funguje, je dobré do marketingu dát přibližně 

polovinu z části zisku, která je určena pro rozvoj společnosti. Je to částka, kterou lze 
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určit z kalkulace při plánování po založení společnosti.  Tím, že se stanoví  cenové  

mantinely, směřování i ke konkrétním kanálům, pokud ten směr je určován  společně 

s cílovou skupinou potenciální klientely.   

2.11.5. Barter +/-  - K barterovým dohodám je třeba  opravdu  přistupovat  velmi opatrně, 

zvlášť na dohody typu – „ poskytněte služby zdarma na nějaké společenské akci a my 

vás za to propagujeme bannerem a zmíníme jako sponzora“. Pokud není podnikatel  

extrémní extrovert, který z této akce vyrve velmi agresivním způsobem opravdu 

maximum, aby  se s každým kdo tam je, seznámil, tak s největší pravděpodobností to 

bude ryze prodělečná akce.  V rámci barteru je potřeba mít na paměti neustále vědomí  

hodnoty, která je  poskytována  a mít jistotu, že protihodnota je adekvátní. Pokud je to 

v pořádku se skutečnými hodnotami, pak naopak barterový byznys, zvláště v krizových 

obdobích je velmi elegantním řešením při nedostatku cashflow. Ostatně směnný 

obchod funguje již od nepaměti. Každou barterovou dohodu je třeba velmi důkladně 

promyslet.    

3. Ukončení podnikání – je velmi nepříjemnou aktivitou, kterou si nikdo nepřeje a ani 

s myšlenkami na ni nemůže začít podnikat. Zároveň bychom nikomu  nepřáli, aby musel tuto 

situaci řešit. Výjimkou je, když podnikatel velmi lukrativně odprodá svoji společnost nebo podíl ve 

společnosti zahraničnímu partnerovi. V každém případě, když tato situace nastane, je třeba se 

k ní postavit čelem.  Zvážit situaci a naplánovat konkrétní kroky v konkrétních časových úsecích. 

Hlavně je nezbytné nalézt způsob, jak vyřešit finanční závazky, pokud jde o živnostníka.  Při  

neřešení  lze očekávat zvonění exekutorů.  

3.1. Prodej společnosti - je  ideální forma ukončení podnikání, pokud je společnost 

úspěšná. Může se stát, že dojde k oslovení silnější konkurencí nebo nadnárodní společností 

podnikající v podobné oblasti  a k nabídce  odkupu  společnosti. Vždy je vhodné před 

apriorním odmítnutím zvážit nabídku. Protože se často může jednat o desítky až stovky 

milionů korun, díky kterým se  může zabezpečit podnikatel , ale i pohodlně rozjet jiné 

podnikání.  Naopak pokud se společnost dostane do vážných problémů, tak její prodej může 

zachránit od dluhové pasti.  
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3.1.1. Prodej ŽL –  pokud jde o živnostníka, tak své podnikání nemá jak prodat. Jediná šance 

je převést podnikání na s.r.o.   

3.1.2. Prodej SRO – zde je to o převodu podílů, tzn. notářském zápisu a změně společenské 

smlouvy. Jsou společnosti, které se na realizaci těchto situací specializují a tvoří je na 

klíč.  

3.2. Pozastavení činnosti  - je častá situace, která nastane, když se nedaří podnikání  nebo 

když k tomu donutí rodinné důvody. V poslední době, je to také časté řešení pro živnostníky, 

kteří podnikali při zaměstnání a o zaměstnání přišli. Jsou pak nuceni se registrovat na úřadě 

práce, kdy živnostenský list je kontraindikací. Podnikání lze přerušit na libovolnou dobu, od 

měsíců při sezónních pracích až po roky. Pokud dojde k přerušení živnosti, nemusí živnostník 

platit sociální pojištění. Doba přerušení se nezapočítává  do odpracovaných let pro nárok na 

důchod.   Přerušení živnosti se musí oznámit na správě sociálního zabezpečení a zdravotní 

pojišťovně, finančnímu úřadu. Na živnostenském úřadě lze provést všechna oznámení 

pomocí změnového listu.  Oznámení o  přerušení podnikání se musí provést do 8 dnů. 

Obnovení je pak opět pomocí změnového listu a opět se musí ohlásit na příslušné úřady.  

3.3. Ukončení činnosti -  postup je podobný jako u přerušení. Živnost zanikne.  
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Příloha 1 

SMART – příklad 
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Příloha 2   

 Networking  
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Příloha 3 

 

Schéma marketingových vztahů  

 

 

Obrázek 2  Zdroj: http://www.halek.info/www/prezentace/marketing-

cviceni6/obrazky/komplexni_schema_marketingovych_vztahu.png 14.1.2015 
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Příloha 4  

Ukončení podnikání insolvencí  

 

 

Obrázek 3 Zdroj: http://www.businessinfo.cz/app/content/images/Infografika/OPU/ppbi_insolvence.gif 14.1.2015  

http://www.businessinfo.cz/app/content/images/Infografika/OPU/ppbi_insolvence.gif
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Příloha 5  

Příklady dokladů 
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