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Obsah jednotlivých kapitol podnikatelského plánu I 

Studijní cíle           

Cílem této kapitoly je seznámit studenty s věcnou obsahovou náplní jednotlivých kapitol osnovy 
podnikatelského plánu tak, aby si byli schopni připravit kvalitní projekt sami. 

Požadované vstupní znalosti 

Kapitola předpokládá základní vstupní znalosti z úvodu do problematiky podnikání a zásad 
(pravidel) pro sestavování podnikatelského plánu, živnostenského zákona, obchodního zákoníku, a také 
dobré znalosti z oblasti ekonomiky, kalkulací a marketingu. 

Vlastní text přednášky (cvičení) 

V předchozích tématech jsme se zaměřili na poněkud obecnější (chcete-li teoretický) pohled na 
podnikatelské plánování a nyní si přiblížíme praktický pohled na podnikatelský plán, který je běžně 
využíván a sestavován většinou podnikatelských subjektů z oblasti malého a středního podnikání. 

Na formě a obsahu vašeho podnikatelského projektu závisí udržení zájmu čtenáře. Především 
musí vámi předkládané informace dodržovat již vzpomínanou logickou strukturu a dodržovat jistý 
systém, řád a návaznost. Jednotlivé části by měly být seřazeny podle osnovy, kterou jsme si probrali na 
minulé přednášce a kterou, ve více-méně podobném členění, využívají téměř všechny peněžní ústavy 
v České republice. Dnešní téma vám přiblíží obsahovou náplň jednotlivých kapitol osnovy 
podnikatelského plánu tak, aby si každý čtenář mohl udělat jasnou představu o vašem plánu a bez potíží 
mohl sledovat jeho základní myšlenku. 

Člověk vnímá svět kolem sebe především očima, proto i podnikatelský plán musí mít, vedle své 
obsahové náplně i dobrou vizuální úroveň, aby měl šanci na úspěch. Většina podnikatelských plánů jsou v 
podstatě nudné dokumenty plné grafů či tabulek, a pokud se vám podaří od ostatních podnikatelů odlišit, 
budete ve výhodě. Dnešní technika a počítače jsou pro uživatele snadno dostupné, proto můžete 
dosáhnout dobré úrovně i bez služeb grafického centra. Využijte možnosti vkládat do podnikatelského 
plánu například nákresy či fotografie (jedna dobrá fotka může nahradit několik odstavců slovního 
popisu). Mějte však stále na paměti, že nejdůležitější na podnikatelském plánu je jeho obsah, správnost, 
logika a v případě předkládání investorovi i schopnost přesvědčit o budoucím úspěchu podniku. 

Proces investování prostředků do sféry malého a středního podnikání je relativně pomalý a časově 
náročný. Často se stává, že se obě strany rozejdou, aniž by se investice uskutečnila. Staré přísloví „Musíte 
políbit mnoho ropuch, než najdete svého prince“ platí nejen v pohádkách, ale i pro investory a 
podnikatele, kteří hledají vhodný kapitál. 

Jak již bylo několikráte zmíněno, podnikatelský plán tvoříte především pro sebe, i když se 
neucházíte o žádný nový kapitál či půjčku. Je dobrým zvykem (a obzvláště v podnikání) mít jasně 
vytyčené cíle, uvědomovat si veškerá úskalí a bariéry, které bude nutno překonat. 

Osnova podnikatelského projektu 

1.  Základní informace  

Úvodní kapitola představuje jistý sumář základních informací. V podstatě půjde o stručnou 
miniaturu podnikatelského plánu, kde ve stručnosti (dle rozsahu záměru od 0,5 – 2 stránek) poskytněte 





 

 
 

čtenáři veškeré důležité a podstatné informace o vašem podnikatelském záměru, které následně podrobně 
rozeberete:  

 jak a kým bude projekt realizován,  

 charakteristika, produkty, silné stránky na trhu, finanční stabilita,  

 jaké má projekt cíle (podnikatelský koncept),  

 co je k realizaci potřeba,  

 kolik to bude stát, jaký je původ finančních zdrojů,  

 předpoklady úspěšnosti projektu (silné stránky).  

2. Historie podniku  

V této kapitole předložte čtenáři (bankovnímu řediteli, úvěrovému pracovníkovi, investorovi) 
základní identifikační údaje o vaší firmě eventuálně o společnících firmy v případě právnické osoby, 
název a sídlo firmy, vaši dosavadní praxi a získané zkušenosti v dané profesi nebo oboru podnikání, 
předmět činnosti.  

Věřitel nebo investor bude chtít znát profesní životopis člověka, kterému svěřuje své nebo 
klientovy peníze. Mějte v této souvislosti na paměti, že školy a akademické tituly zde mají jen malý 
význam – pokud nejsou přímo podmínkou získání podnikatelského oprávnění.  

Výsledky dosažené v minulosti a odborné vzdělání či způsobilost jsou naopak velmi důležité.  

Rovněž zde uveďte způsob založení podniku a jeho eventuální návaznost na předcházející 
subjekty. 

V případě začínajících podniků uveďte: 

 kdo podnik zakládá, jaké důvody ho k tomu vedou, 

 co je cílem – nosná podnikatelská myšlenka (na čem stojí podnikatelský koncept), 

 kdy byl nebo bude podnik založen, na základě jaké legislativy (živnost, obchodní společnost), 

 jaká má podnik živnostenská oprávnění, 

 kontaktní údaje (adresa, telefony, www, e-mail apod.), 

 profesní životopis majitele firmy (v případě, že není uváděn v kapitole 7), 

 podrobnosti o vaší předchozí zkušenosti s řízením podniku, 

 podrobnosti o vašich zkušenostech v dané profesi, oboru, 

 předchozí podnikatelská či odborná školení, která jste absolvovali, 

 navázání na tradici založenou na rodinném podniku, 

 všechny ostatní vhodné poznámky. 

 

V případě již existujícího podniku uveďte:  

 kontaktní údaje (adresa, telefony, www, e-mail apod.),  

 popište nosnou podnikatelskou myšlenku (na čem stojí podnikatelský koncept),  

 popište historii vzniku firmy (na základě předchozích zkušeností zakladatelů, odkoupení části 
podniku, odkud pocházely finanční prostředky při založení podniku, zajištění prostor, počet 
pracovníků apod.), 

 popište významné mezníky (roky, období) v historii firmy (nárůst pracovníků, odkoupení prostor, 
zásadní inovace technologie, nové trhy apod.), 

 uveďte zde případnou návaznost na předcházející podnikatelské subjekty (rodinná tradice apod.),  

 sestavte tabulku vývoje firmy v jednotlivých letech z hlediska obratu, zisku a počtu pracovníků.  

 



 

 
 

Název podniku: 

 přemýšlejte, jaký název chcete pro svůj podnik použít, 

 odráží vybraný název povahu Vašeho podniku nebo chápanou kvalitu výrobků či služeb? 

Příklad:             
LIRA SERVIS může znamenat hodně pro LIBUŠI a RADKA, ale neznamená to nic pro jejich zákazníky. 
LIRA AUTOSERVIS daleko lépe určuje, čím se podnik zabývá. 

 
Nezapomeňte, že obchodní jméno podniku fyzické osoby tvoří jeho jméno a příjmení, případně 

dodatek obchodního jména, vyjadřující předmět činnosti – Petr Novák - zámečnictví! 

 
Právní forma vašeho podniku 

Dobře zvažte, v jaké právní podobě budete svůj podnik provozovat, je to pro vaši budoucnost velmi 
důležité. V úvahu přichází tyto následující varianty: 

 živnost – fyzická osoba, chcete-li osoba samostatně výdělečně činná, 

 sdružení fyzických osob, 

 obchodní společnost (společnost s ručením omezeným, veřejnou obchodní společnost, akciovou či 
komanditní společnost), případně 

 družstvo. 

Mějte na paměti několik, skutečně důležitých prvků tohoto rozhodovacího procesu:  

  
a) Rozdílné podmínky v otázce ručení za vše, co svým podnikáním způsobíte – zatímco fyzická osoba 

podnikající na základě živnostenského listu ručí za vše celým svým majetkem (osobním i 
obchodním), kupříkladu společník společnosti s ručením omezeným ručí celým svým majetkem (tedy 
stejným způsobem) pouze do výše svého nesplaceného vkladu. 

b) Rozdílná možnost vedení ekonomické agendy podniku – fyzická osoba může vést daňovou 
evidenci, zatímco právnická osoba musí vést účetnictví. 

c) Sdružení fyzických osob nemá právní subjektivitu. 

d) V případě společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti je nezbytné počítat se 
základním kapitálem (viz příslušná ustanovení obchodního zákoníku). 

3.  Podnikatelský koncept - nabízené výrobky (služby)  

Tato část vašeho plánu bude patřit zřejmě k nejobtížnějším, protože zde se bude vaše nadšení 
pravděpodobně projevovat nejvíce. Lidský pokrok a s ním související růst ekonomiky a životní úrovně 
v dané společnosti závisí na nových myšlenkách a lidé, kteří je mají, potřebují veškerou podporu, kterou 
mohou dostat. Musíte se, ale smířit se skutečností, že pouze malá část nápadů a inovací má naději na 
komerční úspěch. Každý bankéř či finančník již pravděpodobně viděli stovky absolutně dokonalých 
nápadů, ze kterých nebylo v konečné podobě z různých příčin vůbec nic. Proto je nutno tuto část psát 
co nejstřízlivěji. 

Touto dobou má již čtenář základní hrubou představu o vašem podnikání, o vás samotných, o vaší 
praxi v oboru podnikání, předmětu činnosti, cíli vašeho projektu a ví také, kde svůj projekt chcete 
realizovat. Nyní chce vědět podrobněji, do jakého oboru podnikání se pouštíte a s jakým přehledem a 
úsilím své podnikání „rozjedete“, co chcete vlastně konkrétně dělat, jaké výrobky či služba nebo zboží 
chcete svým zákazníkům nabízet a jaký prospěch jim tyto výrobky či služby přinesou. Podejte mu tuto 
informaci co nejkonkrétněji.  

! 
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Uveďte zde technicko-technologickou charakteristiku produkčního procesu podniku (co a jak 
budete vyrábět, s čím budete obchodovat, jaké zboží budete nabízet a jaké služby hodláte poskytovat 
svým zákazníkům).  

a)  Podrobně popište výrobky, které budete dodávat na trh, nebo služby, které budete zajišťovat.  

Snažte se vždy o konkrétní výpověď. Popište podrobně výrobek nebo soubor výrobků, zboží či 
služeb, které míníte dodávat svým zákazníkům. Definujte zde komplexní nabídku, kterou budete schopni 
svým zákazníkům předložit. Nestačí zde například uvést pouze „Otevřu si restauraci nebo hospodu“. Je 
potřeba uvést nejen co budu svým zákazníkům prodávat, jakou konkrétní značku piva zde budu mít, ale 
musím se zamýšlet nad dalšími skutečnosti, které by zajistily dostatečnou klientelu nebo podpořily zájem 
o návštěvu mého podniku, a které by předčily moji konkurenci: 

 Budu ve svém podniku vařit hotová jídla? 

 Zajistím dodávku jídel formou „závodního stravování“ pro zaměstnance okolních firem, úřadů a 
institucí? 

 Budu zde podávat minutky či krajové speciality? 

 Jsem schopen nabídnout takovou zvláštnost, kvůli které budou do mého podniku přijíždět lidé 
z širokého okolí? 

 Jsem schopen nabídnout i venkovní posezení v sezoně? 

 Mám zde koutek pro děti? 

 Jsem schopen a budu pořádat různé akce (oslavy narozenin, svatby, pohřební hostiny, firemní 
večírky, sportovní turnaje v šachu, šipkách, kuželkách či jiných portech)? 

 Nabídnu své zařízení firmám k prezentaci jejich výrobků a služeb (předváděcí akce např. Zepteru, 
cestovních kanceláří, kosmetických firem apod.)? 

 Jaké další doprovodné služby jsem schopen nabídnout?  

A ještě jednu dobrou radu – držte se holých faktů.        

Pokud máte výsledky nezávislých testů, které potvrzují kvalitu, originalitu a jedinečnost vašeho 
výrobku či služby je to mnohem více, než když budete váš produkt vyzvedávat a popisovat s řadou 
přídavných jmen typu „… toto je zaručeně nejvýkonnější, nejlepší a nejlevnější vrtačka, která 
v České republice nemá konkurenci …“. Takovému tvrzení jen málokdo uvěří. 

b)  Zdůrazněte, jaký užitek z této vaší činnosti budou mít zákazníci, tj. proč budou zákazníci 
nakupovat právě od vás.  

Uveďte, jaké mají vaše výrobky či služby přednosti a jaké nevýhody ve srovnání s 
obdobnými výrobky (službami) na trhu, v čem jsou nové, co je na nich specifického, jaké potřeby 
zákazníků bude uspokojovat, v čem budete jiní, lepší než vaše konkurence. Budete-li provozovat 
výrobu – vaši výhodou proti konkurenci může být to, že jste schopni realizovat výrobu v malých 
sériích, které jsou pro ostatní podniky nezajímavé, budete schopni operativněji reagovat na měnící se 
podmínky trhu, požadavky zákazníků.  

Např.: 

Stolařská výroba – specializace na výrobu nábytku z dýhované dřevotřísky – kvalitnější imitace 
dřevěného nábytku, přičemž většina konkurence vyrábí z laminované dřevotřísky apod. 

Kadeřnictví – má rozšířenou otevírací dobu, specifický interiér, budou se tam promítat módní filmy, 
návštěvníkům bude podávána káva, obdrží malý dárek, apod.   

c)  Jsou-li k dispozici, můžete přiložit znalecké posudky výrobků, ocenění z výstav apod. 

Je zcela nepochybné, že pokud se svým výrobkem nebo službou uspějete ve srovnání 
s konkurencí na otevřeném poli ať již regionálních, národních či mezinárodních veletrhů a výstav 
nebo v nezávislém hodnocení expertů, budete mít více šancí uspět se svou nabídkou u zákazníků. 
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Příklad přehledu úspěchů z podnikatelského plánu jedné úspěšné uzenářské firmy:   

Firma se pravidelně se svými výrobky zúčastňuje mezinárodních veletrhů a výstav a 
především díky vysoké kvalitě zde zaznamenala řadu úspěchů a ocenění. Výrobky firmy již řadu let 
po sobě nepřetržitě získávají tato ocenění za kvalitu na mezinárodním veletrhu SALIMA:  

 v roce 1998 to byl Zlatý IBUCOB 1998 pro výrobek Šunka mandolína,  

 v roce 1999 opět Zlatý IBUCOB 1999 pro výrobek Vepřová líčka v aspiku, 

 a v roce 2000 opět ocenění za kvalitu Zlatý IBUCOB 2000 pro výrobek Aspikový hřbet křenový.  

Vedle toho firma získala v roce 2001 na výstavě AGROKOMPLEX v Nitře ocenění Zlatý 
kosák pro výrobek Zbojnická šunka a označení Hit roku 2001 v soutěži organizované časopisem 
MODERNÍ OBCHOD pro výrobek Sendvičový nářez.   

V roce 2002 se společnost zúčastnila se svými výrobky, v rámci české expozice, 
celosvětového festivalu potravin SIAL 2002 v Paříži. Na tomto mezinárodním festivalu se jí dostalo 
zlatého ocenění SIAL d´OR Country pro výrobek Kuřecí hřbet.  

V roce 2004 na výstavě SALIMA získala Myslivecká šunka ocenění Zlatá SALIMA 2004.  

Výrobkem roku 2005 v hodnocení spotřebitelů se pak stal speciální masný výrobek Plněná 
krůtí prsa, kde se prolíná lehká chuť krůtího masa se šunkou v aspiku. Tomuto vítěznému výrobku 
spotřebitelé přiřadili 36,6 % z celkového množství dotazovaných respondentů. Výrobek vyhrál ve 
všech sociodemografických skupinách, největší podporu však získal u věkové kategorie 35 – 49 let. 
Kritériem volby nového výrobku byla kvalita a provedení, praktičnost výrobku, cena, technologická 
inovace a značka nového produktu. 

d)  Vyčíslete objem vaší produkce (množství nebo Kč za časovou jednotku).  

Pro reálné nastavení vašeho podnikatelského plánu (zejména pak při propočtech příjmů, 
výdajů a toku peněžní hotovosti v části ekonomické) je nezbytné, abyste byli schopni dobře 
odhadnout své vlastní síly, vytížení a produktivitu práce svých zaměstnanců, kapacitu strojů a 
zařízení ve vaší firmě.  

Je nutné se zamyslet nad otázkami: 

 Kolik výrobků jsem schopen vyrobit?  

 Kolik hodin služeb jsem schopen poskytnout? 

 Kolik člověkodnů nebo lůžkodnů jsem schopen reálně prodat? 

 Kolik zákazníků jsem schopen obsloužit? 

 Jaké budou moje denní, týdenní nebo měsíční tržby z prodeje zboží? 

Jen co možná nejpřesnější odpovědi na tyto otázky nám umožní sestavit kvalitní a reálný 
podnikatelský záměr, který budeme schopni uvést v život, případně následně korigovat a upřesňovat. 

4. Tok aktivit  

Dále je třeba v podnikatelském plánu uvést stručný popis výroby vašeho výrobku (používaná 
technologie) nebo způsob zajištění služby, kterou poskytujete. Popisujte celý proces od: 

 objednání zákazníkem (možnosti objednání, přijímání objednávek…),  

 způsobu výroby (navrhnu, zadám kooperace, vyrobím, smontuji, zabalím, expeduji,…) nebo zajištění 
služby (vyjasním představu zákazníka na schůzce, zpracuji návrh, mezikroky konzultuji, …),  

 po dodání (způsob předání výrobku, služby, zboží zákazníkovi).  

Popis přesné vzájemné provázanosti je v tomto případě druhotný, jde o to, abychom na nic 
nezapomněli. Jedná se o důležitou kapitolu, která ovlivní potřebné zdroje pro realizaci projektu. Jde nejen 
o to, abychom: 

 



 

 
 

 si sami ujasnili technické, technologické a pracovní postupy v našem předmětu činnosti, 

 přesvědčili čtenáře (investora, bankéře), že se v daném oboru vyznáme, že to pro nás není „neznámá“, 

 si nastavili „pracovní standardy“, které nám budou sloužit jak pro informace a jednání s klienty, tak 
pro vlastní realizaci zakázek a podnikatelského plánu vůbec. 

5. Prostorové zajištění činnosti  

Každý, kdo bude číst váš podnikatelský plán, zejména bankéř, chce mít určitou jistotu, že peněžní 
prostředky poskytnuté bankou ve formě úvěru budou v určitém reálném čase návratné. Z toho důvodu 
chce vědět, v jakém majetkoprávním vztahu je váš podnik k nemovitostem i věcem movitým, které 
představují jeho produkční prostředky. Je zcela zřejmé, že jednodušší je to v případě, že produkční 
prostředky podniku jsou zahrnuty v jeho obchodním majetku, jste tedy jejich vlastníky. V případě 
rozvíjení podnikatelských aktivit v pronajatých nemovitostech a nebytových prostorách, je pak potřeba, 
aby nájemní smlouvy pokrývaly celou dobu trvání úvěrového obchodu.  

Popište tedy tento stav v této části podnikatelského projektu: 

 uveďte přehled prostorového vybavení, které potřebujete k zajištění činnosti, 

 uveďte stručný popis vaší provozovny (kanceláře),  

 vedle adresy provozovny popište také polohu místa z hlediska dopravní dostupnosti, pohybu kupní 
síly, případného možného navázání na okolní podnikatelské subjekty, které vám mohou přivést 
zákazníky, 

 v případě, že jde o majetek firmy, uveďte její hodnotu, způsob nabytí a zda součástí vlastnictví jsou i 
související pozemky, 

 jde-li o pronájem, uveďte vlastníka, výši nájemného a podmínky pronájmu.  

Pokud jde teprve o vaše záměry, uveďte, v jakém stavu jsou jednání s vlastníkem, popř. zda již 
máte sepsanou smlouvu (smlouvu o budoucí smlouvě) o prodeji popřípadě pronájmu. 

Uveďte velikost prostor a vhodnost pro zamýšlené použití (charakter kolaudace nebytových 
prostor pro daný účel – hygiena, požární bezpečnost, povolení při podnikání z domu – bytu).  

Podle okolností další vhodné údaje (stáří nemovitosti, nezbytné náklady na opravy, 
předpokládané investice, apod.).  

Upozornění            

V této souvislosti nezapomeňte na celou řadu důležitých věcí a kroků, které jste mj. probírali i 
v jiných modulech přednášek, a které je potřeba mít na zřeteli při vašem rozhodování. 

Pojem bytové a nebytové prostory je definován v zákoně č. 116/90 Sb. o nájmu a podnájmu 
nebytových prostor, který říká, že za nebytové prostory se pro účely tohoto zákona považují: 

 místnosti nebo soubory místností, které podle rozhodnutí stavebního úřadu jsou určeny k jinému 
účelu než k bydlení, a jimiž jsou zejména prostory určené k provozování výroby, obchodu, služeb, 
výzkumu, administrativní činnosti, umělecké, výchovné a vzdělávací činnosti, dále archivy, garáže, 
skladové prostory a části veřejně přístupných prostorů budov; nebytovými prostory nejsou 
příslušenství bytu, prádelny, sušárny, kočárkárny a půdy, 

 byty, u kterých byl udělen souhlas k jejich užívání k nebytovým účelům. 
Samozřejmě se to týká jak bytu tak i třeba rodinného domku. Je zcela nezbytné zvážit všechny 
okolnosti a kombinace všech vlivů a umět najít správně odpovědi. Např.: 
o Pro podnikání mohu vyčlenit jeden pokoj v bytě, ale nemohu počítat s tím, že část nájmu za byt 

(třeba podle podlahové plochy) dám do výdajů na dosažení, zajištění a udržení příjmů. 
o Stejně tak nemohu počítat s tím, že do výdajů zahrnu náklady na elektrickou energii – to bych 

musel mít samostatný elektroměr a také jinou sazbu... 
o Pokud budu například podnikat jako poradce a povedu účetnictví, tak to mohu dělat doma a nic se 

neděje. Pokud si ale pořídím vybavení kanceláře a zahrnu ho do nákladů firmy, musím také 
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počítat s daní z nemovitosti z prostor, které používám k podnikání – a samozřejmě s vyšší 
sazbou… 

o Příkladů je celá řada a je potřeba dobře zvážit všechny kombinace.  

Změna účelu užívání a stavební úřad 

I v tomto případě je nutné zvážit všechny kombinace a úskalí, která by mohla vytvořit zbytečné 
překážky a problémy na cestě budování firmy: 

 pokud ze staré prádelny (kotelny, sklepa) udělám zámečnickou dílnu, pak zcela nepochybně budu 
muset požádat stavební úřad o souhlas se změnou účelu užívání, 

 obdobně například když koupím bývalý objekt mateřské školy a budu tam chtít vybudovat výrobnu 
nábytku, 

 stejně jako když z garáže budu chtít vybudovat obchod apod. 

Je nutné si dát pozor na to, že náklady spojené se změnou účelu užívání jsou „investičními“ výdaji! 

Technické zhodnocení pronajatého majetku a nájemní smlouva 

I v tomto případě je nutné mít na zřeteli některé důležité věci: 

 technické zhodnocení pronajatého majetku může provést i nájemce a může toto technické zhodnocení 
odepisovat, musí to být ale výslovně stanoveno v nájemní smlouvě, 

 v případě ukončení pronájmu odkoupí pronajímatel od nájemce toto technické zhodnocení (protože 
dojde ke zhodnocení jeho majetku) za zůstatkovou cenu, ale také to musí být ošetřeno ve smlouvě. 
Nájemce pak příjem z tohoto prodeje zahrne do zdanitelných příjmů a proti tomu zůstatkovou cenu 
do výdajů. 

Technické zhodnocení pronajatého majetku související se změnou účelu užívání 

Podnikání ve vlastním (družstevním) bytě a otázka nájmu, případně nákladů na energie, obdobně 
podnikání ve vlastním domku, 

Podnikání v domku rodičů – pronájem a daňové hledisko u rodičů 

6. Stroje a jiné vybavení  

V této kapitole uveďte přehled strojů a zařízení, které potřebujete k zajištění podnikatelské 
činnosti vaší firmy. Definujte stručnou charakteristiku tohoto nezbytného vybavení (technické parametry, 
popis, alternativní řešení). 

Uveďte zde také formu jejich zajištění, která může mít podobu: 

 vkladu vlastních, dříve pořízených strojů a zařízení do podnikání 
I v tomto případě je nutno znát odpověď na spoustu otázek, které souvisí s daněmi a posuzováním 
znatelnosti výdajů: 
o Je třeba rozlišovat mezi právnickou osobou (účetnictví) a fyzickou osobou podle § 2 Zákona o 

DP (daňová evidence). 
o Je také nutno si uvědomit, co se skrývá pod pojmy nemovitý majetek a movitý majetek. 
o Stejně tak je nutno rozlišovat pojmy dlouhodobý hmotný a drobný hmotný majetek. 
o U fyzické osoby je pak nutno počítat s tím, že drobný hmotný majetek pořízený do 1 roku před 

zahájením podnikání mohu zahrnout na základě řádného dokladu do výdajů na dosažení, zajištění 
a udržení příjmu v rámci tzv. zřizovacích výdajů. Drobný hmotný majetek pořízený v době delší 
než jeden rok před zahájením podnikání mohu zahrnout do obchodního majetku firmy 
v reprodukční ceně – tedy na základě odhadu soudního znalce. Zahrnutí tohoto drobného 
hmotného majetku do obchodního majetku firmy je důležité proto, abych mohl případné náklady 
na opravy apod. také zahrnovat do výdajů na dosažení, zajištění a udržení příjmů. 

o U dlouhodobého hmotného majetku je situace obdobná – majetek pořízený do jednoho roku 
zapíši na kartu dlouhodobého majetku na základě dokladu v ceně pořízení. U majetku staršího 



 

 
 

než jeden rok postupujeme opět cestou tzv. reprodukční ceny – tedy odhadu soudního znalce, na 
základě kterého zapíšeme majetek na kartu a následně odepisujeme. 

 koupě nového či staršího stroje,  

 pořízení tohoto majetku na leasing,  

 případně prostý pronájem. 

Popište zde také charakteristiku smluvního zajištění, případně hodnotu a způsob financování tohoto 
zařízení.  

Případová studie (praktický příklad)      

Příklady jsou uvedeny přímo v textu přednášky. 

Shrnutí            

Podnikatelský plán není cíl, ale prostředek, či předpoklad pro úspěšné založení vlastní firmy. 
Dodržení ucelené osnovy a všech jejich kapitol v logické vazbě je zcela nezbytné. Při psaní jednotlivých 
kapitol musí být autor schopen posoudit všechny souvislosti, které se založením jeho podniku souvisí, a 
se kterými se na této cestě může potkat. V případě, že mu některé kapitoly osnovy budou nejasné, je 
dobré obrátit se na některou z renomovaných poradenských firem, které mu se zpracováním 
podnikatelského projektu pomohou.  

Kontrolní otázky a úkoly         

1) Jste schopen definovat jednotlivé kapitoly podnikatelského plánu? 

2) Jaké znáte právní formy podnikání? 

3) Jakou formu může mít obchodní název podniku fyzické osoby? 

4) Definuj rozdíly mezi fyzickou a právnickou osobou? 

5) Co to je technicko-technologická charakteristika projektu? 

6) Co se rozumí pod pojmem „tok aktivit“? 
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