


Srdečně Vám blahopřejeme, že jste se odvážil udělat 
krok k vaší profesní samostatnosti.

Pečlivou přípravou můžete ovlivnit velké množství rozhodujících faktorů, které pro Vás mají existen-
ciální význam. Tímto také minimalizujete obchodní i osobní rizika.

Tento „návod“ byl vytvořen způsobem „Z praxe do praxe“, zkušenými poradci v oblasti podnikání, pod-
nikateli a bankovními experty a sice tak, aby Vám prakticky umožnil simulaci 
Vašeho plánu a tím usnadnil i jeho realizaci. 

Podle časové osy, rozdělené do tří fází (plánování, založení, realizace), by měly být zdůrazněny a dále 
strukturovány nejdůležitější pracovní kroky.

Avšak prosím neopomeňte, že zde nemůžou být respektovány všechny profesní a specifické oborové 
potřeby. Je ale možné, abyste kdykoliv Vaše problémy a dotazy konzultoval s Vaším odborným porad-
cem. 

Vaší tvořivosti se meze nekladou. Nezapomeňte přitom na:

Úspěch se dá naplánovat



Úspěch je důsledkem nějaké příčiny
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Proč je podnik zakládán?
Kdo jsou dané osoby a čím jsou významné?
Jaké zboží popř. služby jsou nabízeny?
Jaká je právní forma, druh účetnictví, rozvahový den?
Na čem stojí inovace, jsou nutné zvláštní prostředky či zdroje?

Stanovení atraktivity trhu   
Určení konkurenčního postavení (vlastní/zahraniční)
Vizualizace portfolia
Silné a slabé stránky jakožto příležitosti a ohrožení
Příprava na možná ohrožení

Cenová a výrobní politika
Cílové skupiny (potřeby a užitek)
Možnosti odbytu
Propagace / prostředky reklamy

Pětiletý plán
Výdaje vynaložené na prodané zboží, výdaje na materiál, osobní výdaje, režijní 
náklady a investice, soukromé příjmy a výdaje 
Úvěry, půjčky a podpory
Výkaz zisku a ztráty, bilance, finanční plán, kalkulace dlužních částek 

Výsledek: podnikatelský záměr



Na jednoduchosti stojí maximální účinnost
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Potřeba úvěrových prostředků (investice)
Kontokorent (každodenní obchodování)
Platební styk manuální (digitální propojení, převody)
Platební styk automatický (zúčtování, trvalé příkazy)

Regionální podpory
Státní podpory
Podpory z EU 

Zastupování podnikatele 
Živnostenský úřad (živnostenské oprávnění a přihlášení)
Finanční úřad (přihlášení, IČ, daňové číslo)
Spolupracovníci (přihlášení)

Živnostenské sociální pojištění (podnikatel)
Zdravotní pojišťovna (společník)
Sociální pojištění zahrnující nemocenské, důchodové pojištění 
Jiné druhy pojištění v podniku (pro případ požáru, krádeže, přerušení činnosti firmy) 

Výsledek: založení podniku



Celek je více, než dílčí součet jednotlivých části
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Správa základních výrobních článků a zásobování
Objednávky a příjem zboží
Nabídky (sestavení, následné zhodnocení, možné zakázky)
Potvrzení zakázek, dodávkové listy, faktury 
Vstupní (počáteční) platby, upomínky, platební styk

Výkaz zisku a ztráty, bilance
Administrace věřitelů, dlužníků, majetku
Pokladní kniha
Manuální (doklady) a automatické (knihy) zápisy do účetních knih 
Účetní checklisty, administrace nekrytých bodů

Operativní controlling (plán-skutečnost-srovnání)
Sestavení měsíčních, čtvrtletních a ročních reportů
Tvorba a vedení komentářů 
Odeslání reportů adresátům nebo online-přístupem

Roční účetní uzávěrka (výkaz zisku a ztráty a bilance)
Výpočtu daní
Záznam výsledků za tři časová období 
(plán - skutečnost - srovnání, skutečnost - skutečnost - srovnání a plánovaná data)
Sestavení účetní uzávěrky
Odeslání roční účetní uzávěrky adresátům nebo online-přístupem 

Výsledek: úspěšný podnik 





Obchodní záměr
Postavení na trhu a v konkurenčním prostředí  
Marketing
Finanční plán
 Výsledek: podnikatelský záměr

Zpracování zakázky 
Účetnictví
Controlling a reporting 
Roční účetní uzávěrka
 Výsledek: úspěšný podnik

Banky 
Podpory 
Úřady
Pojištění
 Výsledek: založení podniku 
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