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Ve vzdělávání dospělých probíhá v posledních letech velký posun, jednou z nejvíce se 
rozvíjejících oblastí je náhrada za chybějící praxi a příprava na živnostenské podnikání. Tento 
směr vzdělávání si vyžádal vznik a aplikaci nových metod a forem vzdělávání.

Aktuální je rozvoj výchovy k podnikavosti nejen mezi žáky a studenty. Vzdělávání dospělých se 
stává jedním ze specifických prvků hospodářského a sociálního rozvoje státu.

Nejeden region a nejeden typ povolání dává na výběr jen ze dvou možností, stát se živnostníkem 
nebo se stát, či zůstat, nezaměstnaným. Pokud se stát živnostníkem, tedy stát se poučeným 
živnostníkem, který má co největší šanci uspět při svém podnikání.

Zájemci o podnikání mají možnost získat příspěvky na zahájení podnikání, ale pobočky 
úřadu práce chtějí vědět, jestli přispívají na podnikání, které uspěje a zlepší situaci v oblasti 
nezaměstnanosti.

Nejeden podnikatel potřebuje získat úvěr, bankovní sektor musí hospodařit tak, aby se mu 
investice vrátila zpět, zajímá se o podnikatelský záměr, než úvěr povolí.

Je třeba budoucím podnikatelům pomoci zvláště tam, kde budoucí živnostníci mají dostatečné 
znalosti a dovednosti pro provozování živnosti, ale nemají žádné nebo téměř žádné zkušenosti 
v oblasti podnikání.

Koncept cvičných firem nabízí účastníků příležitost si vyzkoušet „nanečisto“, ale se vším 
všudy drobné podnikání. V průběhu několika hodin po dobu 3 měsíců mohou získat základní 
informace a dovednosti z celé řady právních, ekonomických, obchodních, marketingových, 
účetních, daňových, personálních a komunikačních činností, které budou potřebovat začínající 
podnikatelé/živnostníci při podnikání. 

Základním cílem konceptu cvičných firem je nabídnout alternativu rodičům, kteří po 
rodičovské dovolené hledají cestu jak skloubit rodinný a profesní život. Projekt má pomoci 
rozvíjet klíčové kompetence jako je schopnost samostatné práce a odpovědnost za dokončení 
a kvalitní odvedení práce, pracovat v týmu, vést týmu, schopnost komunikovat, tvořivě řešit 
problémy, rozhodovat, podporovat práci týmu podřídit se týmovému rozhodnutí a zájmu 
firmy, vyvozovat závěry, kriticky a samostatně přemýšlet, rozvíjet sebe a ostatní kolem sebe.

Ve Cvičné firmě probíhají všechny základní činnosti jako ve firmě reálné, pomocí simulované 
činnosti, inscenováním se do jednotlivých pracovních pozic. Využívá se moderních PC 
technologií, především v pohraničních oblastech dochází rovněž k posilování cizojazyčných 
kompetencí.

Tento ekonomický předmět zahrnuje procvičování znalostí nabytých ve všech teoretických 
ekonomických i některých dalších předmětech a pomáhá zvyšovat kvalitu výuky ekonomických 
předmětů.

Komplexní vzdělávací program Cvičná firma dospělých vyžaduje aplikovat zkušenosti 
z didaktiky Cvičné firmy na specifickou skupinu budoucích účastníků vzdělávacích kurzů pro 
nezaměstnané. Předložená učebnice je pokusem pomoci učitelům a lektorům - budoucím 
vyučujícím, při stanovení vzdělávacích cílů, transformaci obsahu vzdělávání, tvorbě metodiky 
a výběru vyučovacích metod a výběru vyučovacích prostředků.
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V první kapitole „Co je Cvičná firma, jaké CF existují v ČR, jaká má CF specifika, co je jejím 
cílem“ naleznou metodiku výuky Cvičné firmy, aplikovanou na výuku dospělých. 

Další dvě kapitoly „Založení Cvičné firmy“ a „Provozování Cvičné firmy“ jsou vlastně příručkou 
pro založení a vedení Cvičné firmy.
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jaká má CF speci�ika, co je jejím cílem
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Cvičná firma je nástroj odborného vzdělání, umožňující procvičení teoreticky nabytých 
vědomostí na ekonomických oborech středních a vyšších škol a nástroj doplnění chybějících 
ekonomických znalostí a dovednosti dospělých pro zahájení podnikání a provozování živnosti.

Cvičná firma se v ČR vyučuje především jako středoškolský předmět, kterým specifickou 
formou přípravy žáci středních škol a vyšších odborných škol:

• prakticky procvičují své teoreticky nabité vědomosti,

• připravují se na své budoucí uplatnění v reálné praxi.

Žáci procházejí většinou první praxí ve svém životě.

Cílem Cvičné firmy je v tomto případě především procvičování a získání praxe.

Cvičná firma se v zahraničí běžně využívá jako kurz dalšího vzdělávání nezaměstnaných nebo 
znevýhodněných skupin dospělých. V České republice již rovněž došlo k prvním kurzům výuky 
dospělých prostřednictvím Cvičné firmy. Absolventi kurzu využijí nabyté vědomosti:

• k založení vlastní živnosti,

• k lepšímu uplatnění a širší nabídce znalostí a dovedností na trhu práce.

Nejčastěji bývá kurz směřován na „mladé dospělé“, nezaměstnané absolventy středních škol 
různého typu bez praxe, případně s velmi malou praxí, rodiče malých dětí nebo na osoby 
starší 50 let.

Cílem Cvičné firmy je v tomto případě především doplnění chybějících vědomostí praktickou, 
pochopitelnou formou, na konkrétním příkladu, co nejvíce se blížícím budoucnosti jednotlivých 
účastníků kurzu.

Tato vzdělávací metoda přišla do České republiky a dalších zemí z Německa, je běžnou metodou 
výuky na školách a v kurzech dalšího vzdělávání dospělých nejen v Německu, ale i v Belgii, 
Dánsku, Finsku, Rakousku, Francii, Holandsku, Maďarsku, Polsku, Portugalsku, Rumunsku, 
Rusku, Slovensku, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku, Ukrajině a Velké Británii. Rozšířila se i na 
ostatní kontinenty, do Jižní i Severní Ameriky, Austrálie, Asie a již i do Afriky.

První Cvičné firmy vznikly v Německu v roce 1975 jako součást rekvalifikačního kurzu pro 
nezaměstnané. Již v prvním roce bylo registrováno 120 Cvičných firem a jejich počet se 
postupně zvyšoval. V Německu a v dalších zemích je dodnes Cvičná firma tradiční součástí 
rekvalifikačních kurzů.

Příklad Německa zaujal okolní evropské státy a tento typ rekvalifikace nezaměstnaných se 
rozšířil a dodnes má již v nejedné evropské zemi svou tradici. v Německu, Švédsku, Švýcarsku 
a Holandsku se Cvičná firma využívá především pro další vzdělávání dospělých nebo přímo 
jako rekvalifikace.

Nezaměstnanost, zvláště u mladých dospělých, rodiče malých dětí a osob starších 50 let 
vytváří potřebu pomoci jim zařadit se do pracovního života a mladým absolventům získat 
první praxi a pracovní návyky.

Absolventi středních škol jsou často více než rok nezaměstnanými, nemají jak získat praxi, 
pracovní návyky a zkušenosti, případně i ztrácejí smysl života.

Práci s mladými dospělými mají velmi dobře propracovanou především v Německu, kde 
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fungují kurzy Cvičná firma jako rekvalifikační kurzy až 6 měsíců (v minulosti dokonce až 2 roky), 
účastníci kurzu pobírají vyšší sociální dávky, než by pobírali jako nezaměstnaní, protože do 
kurzu chodí každý den na 6 až 8 hodin. Zvýšené dávky jsou bonusem za to, že nezaměstnaný 
dělá něco pro zvýšení své kvalifikace a pro to, aby přestal být nezaměstnaným.

V podmínkách České republiky probíhá výuka ve školních středoškolských firmách obvykle po 
dobu 1 až 2 let s hodinovou dotací 2 až 4 hodiny týdně.

Pro kurz „Cvičná firma pro dospělé“ doporučujeme 3 až 6 měsíční kurz v rozsahu 4 až 8 hodin 
jednou týdně, doplněný samostudiem a domácí přípravou.

Jaké dovednosti Cvičná firma rozvíjí a co přináší svým absolventům

Kurz Cvičná firma podporuje rozvoj tzv. klíčových kompetencí, jako jsou týmová práce, 
samostatnost, zodpovědnost, tvořivost, rozvoj schopnosti spolupráce a prezentace výsledků, 
pomáhá získat schopnost orientovat se v hospodářské praxi a pohotově reagovat na problémy.

Cvičná firma je ověřený model, který se zabývá simulací firemního života. Model, který má v 
zemích vyspělé tržní ekonomiky již téměř 50 letou tradici.

Cvičná firma původně vznikla jako koncepce boje proti nezaměstnanosti, postupně se začala 
využívat jako metoda k získání praxe, stala se všestrannější a patří k významným nástrojům 
umožňujícím opětovné zapojení pracovních sil do pracovního procesu.

Každý zaměstnavatel požaduje, aby měl jeho potencionální zaměstnanec vhodnou praxi. 
Absolvent kurzu Cvičná firma může ukázat, že pracoval ve Cvičné firmě v konkrétní pozici a 
může se prokázat osvědčením vzdělávací agentury, která tento kurz vedla, případně „pracovním 
posudkem“ z Cvičné firmy.

Práci si hledá absolvent kurzu, nikoliv dlouhodobě nezaměstnaný. Potencionální zaměstnavatel 
vnímá uchazeče jako osobu, která absolvovala určitou praxi a zvyšovala si svou kvalifikaci, 
nikoliv jako nezaměstnaného z úřadu práce, tedy mnohem pozitivněji.

Cvičná firma zprostředkovává zúčastněným cílovým skupinám (nezaměstnaní, absolventi bez 
praxe, dlouhodobě nezaměstnaní, rekvalifikanti i zaměstnaní ohrožení ztrátou zaměstnání) 
komplexní klíčové kompetence k založení, práci a vedení vlastní firmy jako jsou např. schopnost 
týmové spolupráce, schopnost vhodně komunikovat, tvořivě řešit problémy, rozhodovat, 
vytvořit si vlastní názor, kriticky samostatně myslet, rozvíjet se a podněcovat rozvoj druhých.

Absolvent Cvičné firmy se naučí napsat si životopis, využívat IT, zpracovat podnikatelský 
plán a základní zakladatelský rozpočet, komunikovat s úřady a pojišťovnami, založit si 
firmu, vykalkulovat cenu výrobku nebo služby, zpracovat základní marketingové nástroje, 
obchodovat, vést obchodní korespondenci, objednávat, fakturovat, vést daňovou evidenci, 
využívat bankovní služby, vést obchodní rozhovory, komunikovat s dodavateli, odběrateli, 
zákazníky a dalšími.

Cvičná firma je zaměřena především na přípravu na samostatné podnikání – nejčastěji jako 
živnost, a tím na zařazení se do pracovního procesu.

Její absolventi mohou ale nabídnout více na trhu práce i jako potenciální zaměstnanci. Nyní 
nabízí dovednosti a orientaci v hospodářské praxi, kterou dříve nabídnout nemohli.
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Cvičná firma významnou mírou přispívá k rozšíření škály možností vzdělávání dospělých v 
kontextu principu celoživotního vzdělávání. Kromě již uvedených dovedností a vědomostí se 
účastníci kurzu seznámí s tím, co to vlastně znamená pracovat ve firmě. Velká skupina osob, 
ať se již jedná o absolventy škol bez praxe nebo naopak o osoby, které se vzdělávaly ještě za 
předchozího režimu, si neumí představit, co to je (dnešní) firma, co musí vyřešit, s jakými 
náklady se vypořádat. Nebo ty představy má, ale jsou nejasné či nesprávné.

Absolventi Cvičné firmy se lépe orientují v legislativě a v podnikání vůbec. Podrobně poznají 
strukturu reálné firmy, zažijí práci v jednotlivých odděleních, detailně se seznámí s prací na 
svých pracovních pozicích, uvědomí si vztahy mezi jednotlivými oblastmi v podnikání, a jak 
se tyto oblasti vzájemně ovlivňují. Aktivně se účastní na řešení individuálních i týmových 
pracovních úkolů. Na základě těchto zkušeností získávají představu o tom, jak malé a střední 
podnikání funguje, ale získávají i další poznatky z práce na počítači, mohou si procvičit své 
jazykové dovednosti a především, podrobně konkrétní znalosti spojené s pracovním zařazením 
ve Cvičné firmě.

Kde je možné Cvičné firmy nalézt

Cvičné firmy se vyskytují na všech typech středních škol v ČR, od učebních oborů po VOŠ. 
Výhodou těchto firem je, že pracují po většinu roku, mimo prázdniny. Nic nebrání propojování 
a spolupráci mezi Cvičnými firmami na středních školách a v dálkovém vzdělávání dospělých. 
Obě strany mohou přinést své a druhou stranu obohatit.

Žáci středních škol jsou obvykle lépe teoreticky vybaveni znalostmi ekonomiky, účetnictví, 
marketingu, živnostenské legislativy a umějí lépe využívat IT.

Účastníci kurzů pro dospělé mohou přinést do sítě své zkušenosti z praktického života. Mají za 
sebou často mnoho životních zkušeností a často umí dobře komunikovat.

Obě skupiny se mohou vzájemně obohatit a vzájemně se od sebe učit.

Obě skupiny potřebují obchodní partnery ke spolupráci.

Jak Cvičná firma pracuje

Práce ve Cvičné firmě co nejvíce připomíná práci ve firmě reálné.

Cvičná firma pracuje s originálními podklady z praxe, ale s fiktivním zbožím (službami) a penězi. 
Probíhá běžný, klasický oběh dokladů uvnitř Cvičné firmy, ale i mezi jednotlivými Cvičnými 
firmami a fiktivními úřady.

Cvičnou firmu zakládají účastníci kurzu společně s lektorem. Cvičné firmy mají k dispozici pro 
svou činnost:

• finanční úřad,

• živnostenský úřad,

• obchodní rejstřík,

• správu sociálního pojištění,
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• zdravotní pojišťovnu,

• komerční pojišťovnu,

• tuzemskou banku,

• devizovou banku,

• centrálního dodavatele,

• poradenské informační středisko,

Cvičná firma se řídí platnými zákony a podává své návrhy na reálných formulářích.

Ve Cvičné firmě probíhají základní činnosti jako ve firmě reálné:

• právní založení firmy,

• výběr a příjem zaměstnanců,

• zpracování mezd a odvodů

• odměňování a evidence zaměstnanců,

• zpracování marketingových materiálů,

• obchodní korespondence,

• nákup a prodej,

• skladové hospodářství,

• zpracovávání objednávek a faktur,

• účetnictví, případně daňová evidence

• komunikace s dodavateli, odběrateli a zákazníky,

• další.

Jedinou odlišností je neexistence výrobního oddělení a faktického pohybu zboží, služeb 
a peněz.

V kurzu Cvičná firma se procvičují nebo doplňují vědomosti z několika oblastí a to především:

• právo,

• ekonomika,

• marketing,

• účetnictví,

• ale i obchodní komunikace a (veřejná) prezentace,

a to praktickým způsobem, zakládáním Cvičných firem, co nejpodobnějších budoucím 
potřebám účastníků kurzu. Teoretická výuka často následuje za praxí (teorie využije praktickou 
činnost jako svůj nástroj pro vysvětlení problematiky).
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Účastníci kurzu si zakládají vlastní živnosti nebo zastávají konkrétní pozice ve firmě. Připravují 
se (učí se) samostatnou prací, za koordinace a konzultace s lektorem. Přebírají odpovědnost 
za svoji práci a za práci svých „podřízených“ (dalších účastníků kurzu).

Spolupracující mezi sebou při řešení problémů k prospěchu Cvičné firmy (výsledku).

Pozice ve firmě lze obsadit výběrovým řízením. Účastníci se tím připraví na vlastní pracovní 
pohovory v případě, že se chystají stát zaměstnanci nebo na správné rozhodování a správný 
výběr v případě, že ve vlastní firmě budou rozhodovat o tom, jaké přijmou zaměstnance.

Cílem kurzu není jen získání nových vědomostí, ale i o jejich transformaci na dovednosti, 
a proto je celý kurz založen na aktivitě účastníků kurzu a na jejich samostatné práci. Přednáška 
a výklad jako nástroje vedení kurzu nejsou účinné a nahrazuje je rozhovor a práce s odbornou 
literaturou a internetem.

Úloha školitele a vyučovací metody

Lektor je v kurzu Cvičná firma školitelem a instruktorem na pracovišti, případně konzultantem. 
Klesá výrazně podíl teorie a vzrůstá počet konkrétních úkolů, které pomáhá vyřešit. Lektor 
nevyučuje, ale řídí a usměrňuje samostatnou práci účastníků kurzu.

Jakákoliv sebelepší konkrétní příprava na kurz vychází z neúplných informací, nelze předvídat, 
jaká bude doručená korespondence, co bude nutno řešit. Často nelze práci dokončit pro 
nepřítomnost některých účastníků kurzu a je nutno se k ní vrátit v dalších lekcích.

Řediteli jednotlivých firem, případně živnostníky, jsou zásadně účastníci kurzu a ne lektor. 
Vede to k větší motivaci, větší zodpovědnosti a ke ztotožnění se se zařazením ve Cvičné firmě. 
Lektor toto postavení nesupluje, byť neformálně.

Je nutné vytvořit atmosféru důvěry a týmové spolupráce.

Základem činnosti ve Cvičné firmě je samostatná práce jednotlivých účastníků kurzu.

Při zakládání živností (fyzických osob) je nejvhodnější utvořit 2 až 3 členné skupinky, pracující 
samostatně a na sobě nezávisle. Každá skupinka zakládá samostatnou a na ostatních nezávislou 
živnost. Tato skupina se učí samostatné i týmové práce, komunikaci při řešení problémů, 
zodpovědnosti za svůj díl práce a za svá i týmová rozhodnutí. Tato skupina si vzájemně pomáhá 
a směřuje ke společnému cíli.

Tato skupina by měla být „soběstačná“ svými schopnostmi. Vždy by v ní měla být alespoň 
jedna osoba, která umí dostatečně pracovat s počítačem a internetem. Rovněž by v ní měla být 
alespoň jedna osoba schopná samostatné práce, rovněž schopná „vést“ svůj „tým“. Vytvořit 
takové životaschopné Cvičné firmy, které kladou vysoké nároky na schopnosti lektora.

Při zakládání firem, právnických osob, nejčastěji společností s ručením omezeným (s.r.o.), 
dochází k rozdělení většího počtu pracovníků firmy (účastníků kurzu) do několika skupin, s 
rozdílnou náplní činnosti. Náplň práce vychází z momentální situace, ve které se Cvičná firma 
právě nachází. v některých obdobích jsou některá oddělení přetížená a jiná nemají dostatek 
náplně práce. Lektor s tím musí počítat a předem si promyslet, jak práci pomůže zorganizovat. 
Lektor musí být kreativním učitelem, musí uplatňovat tvořivý individuální přístup. Nemůže 
nechat účastníky kurzu pracovat náhodně a živelně. Na druhé straně by si ale účastníci neměli 
jeho zásahy téměř vůbec uvědomovat, aby se neztrácel jeden ze základních významů a přínosů 
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Cvičné firmy, aby se nesnižovala samostatnost a aktivita jednotlivých účastníků. Na druhé 
straně nesmí být ale lektor lhostejný a nekontrolovat práci, protože chyby účastníků kurzu je 
třeba odhalit a upozornit na ně. To klade na lektora vysoké požadavky.

Rovněž je potřeba značných znalostí a schopností na vytvoření vhodně složených Cvičných 
firem. Ovlivnění tvorby skupin Cvičných firem by rovněž mělo být velmi nenápadné a pro 
účastníky kurzu co nejméně čitelné. Je třeba zjistit, co bude v budoucnosti který účastník 
kurzu především potřebovat, kam směřuje. Zařazení na jednotlivá místa ve Cvičné firmě je 
podle schopností a podle potřeb účastníků kurzu po jeho absolvování.

Dobře vést může Cvičnou firmu pouze lektor, který je schopný samostatného rozhodování 
a chce tuto schopnost naučit i své posluchače.

Lektor Cvičné firmy musí při výuce uplatňovat tvořivý přístup a hledat nové vyučovací metody. 
Výuka tohoto kurzu předpokládá vysokou odbornou znalost a praktickou zkušenost, kterou 
musí nadále neustále rozvíjet dalším vzděláváním.

Živnostenská legislativa prochází neustálými změnami, se kterými se musí každý lektor 
seznamovat. 

Rovněž je třeba znát současnou hospodářskou praxi. Vhodnější je obvykle lektor, který pracoval 
nebo pracuje v reálné firmě a přicházel nedávno nebo dosud přichází do styku se současnou 
reálnou hospodářskou agendou.

Lektor musí být schopný zvládnout všechny činnosti, které probíhají ve Cvičné firmě, což na 
něj klade opravdu vysoké požadavky.

Vedení Cvičné firmy vyžaduje od lektora následující znalosti a schopnosti:

• znalosti živnostenské legislativy, jednotlivých forem podnikání, jejich výhod a nevýhod, 
zakládání a provozování firem a živností,

• znalost ekonomiky, zákonných úprav jednotlivých ekonomických činnosti firmy, znalosti 
a praktické zkušenosti z organizace jednotlivých podnikových agend (hospodářské praxe),

• znalosti a dovednosti práce na počítači a práce s internetem,

• znalosti a praktické zkušenosti s marketingem, tvorby základních propagačních materiálů, 
reklamy,

• znalost podvojného účetnictví a daňové evidence, včetně práce s některým počítačovým 
softwarem, od zakladatelského rozpočtu po uzávěrku,

• pedagogicko-psychologické znalosti - organizace práce účastníků kurzu při samostatné 
i skupinové práci, doplnění chybějících znalostí široké škály účastníků kurzu od základního 
vzdělání až po specialisty s vyšším nebo vysokoškolským vzděláním, motivace k hlubšímu 
zájmu o doplnění znalostí u osob se základním a středním odborným vzděláním, práce s 
absolventy škol až po osoby předdůchodového věku.

Ve všech těchto oblastech musí mít lektor dostatečné znalosti a zkušenosti, musí je nejen 
znát, ale umět prakticky užívat.
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Lektor musí umět pomoci účastníkům kurzu:

• se správným rozhodnutím, jaký typ firmy si založit,

• prací s počítačem, včetně internetu,

• se zpracováním finanční rozvahy, vedoucí k rozhodnutí účastníka kurzu, zdali se má do 
takového podnikání pustit,

• s faktickým založením Cvičné firmy, tedy s vyplněním všech formulářů předepsaných 
českou legislativou k založení firmy (živnosti),

• s přihlášením se a odvodům daní a pojistných,

• nákupem a prodejem,

• vedením skladového hospodářství,

• vedením obchodní korespondence,

• průzkumem trhu,

• zpracováním marketingových materiálů Cvičné firmy,

• vedením daňové evidence,

• platebním stykem tuzemským, ale i mezinárodním,

• vedením obchodních rozhovorů,

• komunikací a přípravou na komunikaci s budoucími zákazníky.

Další požadavky na lektora jsou z oblasti pedagogické a didaktické. Lektor musí být schopen:

• vytvořit smysluplné pracovní skupiny = Cvičné firmy (živnosti),

• získat si důvěru účastníků kurzu, „rozhovořit je“, umožnit jim ujasnit si svoji situaci,

• komunikovat a pomáhat komunikovat,

• motivovat,

• zorganizovat práci v této specifické skupinové „výuce“,

• organizovat týmovou práci a spolupráci,

• improvizovat, o „překvapení“ ve Cvičné firmě nebývá nouze, je třeba umět rychle 
zorganizovat náhradní náplň práce podle situace.
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Jaké CF existují v ČR (Nejčastější typy Cvičných firem)

Vznikají Cvičné firmy:

•	 právnické osoby,
•	 fyzické osoby – živnosti.
Cvičné firmy – právnické osoby

Nejčastějším typem Cvičných firem – obchodních závodů – je společnost s ručením omezeným 
(s. r. o.). Tento typ právní formy v ČR výrazně převažuje a to již dlouhá desetiletí, stejně, jako 
v ostatních evropských zemích.

Společnost s ručením omezeným byla oblíbená přiměřenou ochrannou svých majitelů 
i zákazníků. Základní kapitál je tvořen vklady společníků, společníci ručí za závazky společnosti 
jen do výše svých nesplacených vkladů, nikoliv celým svým majetkem. Do konce roku 2013 byl 
minimální základní kapitál s. r. o. 200 000,-Kč a tento základní kapitál byl určitou garancí pro 
zákazníky. Tento minimální základní kapitál při založení firmy se snížil od 1. 1. 2014 na 1,-Kč 
a to v souladu se změnami legislativy v okolních zemích EU. Co bude znamenat tato změna 
v oblíbenosti a podílu s. r. o. na podílu firem, ukáže budoucnost. Každopádně tato právní 
forma je mezi obchodními závody (dříve společnostmi) dosud nejoblíbenější, a pro zákazníky 
nejznámější.

Založení s. r. o. není ani nejsložitější, ani příliš jednoduché a je tedy vhodnou variantou, pokud 
je pro účastníky kurzu vhodné založit firmu – právnickou osobu.

Nic nebrání účastníkům kurzu založit jiný typ firmy, ať již kapitálové nebo obchodní společnosti 
nebo družstva. 

• akciovou společnost,

• komanditní společnost,

• veřejnou obchodní společnost,

• družstvo.

Pravidelně je zájem i o zakládání neziskových organizací a to nejčastěji o:

• obecně prospěšné společnosti,

• zájmová sdružení.

Výběr právního typu firmy je na účastnících kurzu, lektor jim pomůže rozhovorem o výhodách 
a nevýhodách jednotlivých právních typů.

Pokud vzniká Cvičná firma – právnická osoba, založí se několik samostatně pracujících oddělení. 
Pracovníci této Cvičné firmy si procvičí jak samostatnou práci, tak i týmovou spolupráci. 
Dochází k hlubšímu procvičení ve vybraném profesním zařazení.

Jedná se o vhodný výběr rovněž v případě snahy účastníků kurzu posílit své znalosti v konkrétní 
pracovní pozici a zlepšit tím své vyhlídky na získání zaměstnání.
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Jedná se o následující pracovní pozice a oddělení:

• ředitel, ředitelka,

• asistent, asistentka,

• právní a personální oddělení,

• marketingové oddělení,

• obchodní oddělení,

• mzdová účtárna,

• všeobecná účtárna,

• případně skladové hospodářství.

Specifika a cíle Cvičných firem

Cvičná firma vznikla jako potřeba získat chybějící praxi.

V reálné praxi jsou mnohé činnosti a dokumenty většině zaměstnanců nedostupné, natož 
brigádníkům nebo studentům na praxi. Ve Cvičné firmě se s nimi mohou setkat, naučit se 
s nimi pracovat a zjistit, čemu nerozumí nebo jaká úskalí by uvedená agenda mohla přinést.

Pokud Cvičná firma má za partnera reálnou firmu, může pracovat ještě úspěšněji a může její 
činnost „kopírovat“. Tato spolupráce může být přínosem pro obě strany.

Cvičná firma může být na akcích reklamou firmě reálné a reálná firma může pomoci činnost 
Cvičné firmy drobně sponzorovat.

Účastníci kurzu „Cvičná firma“ v zahraničí často praktikují u svého sociálního partnera, v reálné 
partnerské firmě a v budoucnosti se mohou stát jejími zaměstnanci. Reálná firma si může 
mnohem podrobněji ohodnotit pracovníka a jeho potenciální přinos pro svoji firmu.

Kurz Cvičná firma má vést k užšímu spojení teorie a praxe. Je vhodnější a výhodnější, pokud 
se kurzu účastní osoby, které mají znalosti ze základů ekonomických předmětů. Není to však 
podmínkou. Pokud je vedeno více kurzů, roztřídění podle vstupních znalostí účastníků kurzu 
je vhodné a může pomoci rychlejšímu vedení kurzu a rozsáhlejšímu procvičení.

Je však nutné si uvědomit, že Cvičná firma musí mít co nejužší vazbu na reálné činnosti v 
hospodářské praxi, ať se jedná o právo, ekonomiku, informatiku (IT dovednosti), marketing, 
obchodní korespondenci, daně a odvody, účetnictví, skladové hospodářství či další.

Informační technologie se vyvíjejí tak rychle, že i jen po krátkodobém výpadku ze zaměstnání, 
např. žena po mateřské dovolené, se uchazeč o zaměstnání setkává s novým softwarem, se 
kterým se musí znovu zapracovávat a na dotaz potenciálního zaměstnavatele nemůže potvrdit, 
že konkrétní, firmou používaný software, zná. Rovněž Cvičná firma může pomoci se postupně 
znovu zapojit do klasického pracovního denního režimu.

Cvičná firma je velmi dobrým tréninkem pro dlouhodobě nezaměstnaného, který se potřebuje 
zorientovat v současné hospodářské praxi a odvykl si normálnímu pracovnímu rytmu.
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Cvičná firma jako simulace reálného hospodářského života je vhodná i pro mladé osoby, 
absolventy bez praxe. Cvičná firma pracuje s reálnými doklady, reálným způsobem si účastníci 
kurzu vyzkouší činnosti probíhající ve firmě a získají své první praktické zkušenosti. Naučí se 
pracovat ve 4 až 8 hodinových blocích, tedy podobně jako v reálném životě. Částečně zažijí 
první pracovní zatížení. Dostanou úkoly, které budou vykonávat, za které budou zodpovídat a 
na jejichž splnění budou závislí jejich spolupracovníci, ostatní účastníci kurzu.

Zkušenosti ze zahraničí, především z Německa, s vedením Cvičných firem nezaměstnaných, 
podpora od státu a představitelů jednotlivých regionů ukazují, že praxe dokázala úspěšnost 
této metody simulace reálného života prostřednictvím Cvičné firmy. Kurz Cvičná firma přináší 
nejen nové zkušenosti a dovednosti nezaměstnaným, ale má velký význam pro společnost a 
její boj s nezaměstnaností a negativními jevy.

Výhody předmětu Cvičná firma:

• maximální přiblížení se reálné praxi, schopnost se v hospodářské praxi orientovat,

• procvičení teoreticky nabytých vědomostí,

• zvýšení samostatnosti práce,

• pocit zodpovědnosti za vlastní práci i za práci „týmu“,

• schopnost spolupracovat v „týmu“,

• spolupráce s ostatními Cvičnými firmami (neznámými osobami),

• procvičení komunikace a prezentace dosažených výsledků,

• schopnost reagovat, řešit problémové situace,

• rozvoj jazykových znalostí.

Vyučovací metody

Ve Cvičné firmě se neužívají nejběžnější, klasické vyučovací metody. Cvičné firmy se zakládají 
jako náhrada reálné praxe, takže předem lze téměř vyloučit výklad nebo přednášku, jedná se 
o simulaci práce skutečné firmy.

Simulace jako metoda poskytuje možnost naučit se rozvíjet a uskutečňovat alternativy, dokázat 
předpovídat následky různých rozhodnutí, umět řešit různé situace a naučit se rozpoznávat 
reakce propojených systémů při změně určitých situací a to vše bez toho, aby při chybách 
došlo k reálné škodě.

Při doplňování chybějících znalostí se doporučuje forma rozhovoru, práce s odbornou 
literaturou, samostudium, shrnutí problematiky na základě zpracovaných podkladů.

Samostudium a práce s odbornou literaturou, je pro reálnou firmu nezbytností. Živnostenská 
legislativa se velmi často mění a živnostník (podnikatel, zaměstnanec) se neobejde bez toho, 
aby se seznamoval s novou legislativou a používal ji po nástupu do reálné praxe. Stejně tak je 
potřeba věnovat pozornost novinkám, měnícím se podmínkám pro podnikání a měnícímu se 
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trhu atd.

Velké množství Cvičných firem „zkrachuje“. Hospodářský zisk není nejdůležitějším cílem 
Cvičných firem. Řádné hospodaření – ano.

Základním cílem Cvičných firem není generovat zisk, ale generovat zkušenosti.

Je výhodnější, pokud účastník kurzu bude procvičovat vznik a vedení firmy v oblasti, ve které 
se bude v reálném světě pohybovat, a to i za cenu, že v něm nebude mít dostatek odběratelů.

Vzhledem k tomu, že ve fiktivním podnikatelském prostředí se obchoduje s fiktivním zbožím 
(službami) a penězi, celý proces je bez rizika a účastníci Cvičné firmy se mohou učit z vlastních 
chyb. Chyby se zapamatují více, než to, co se povede. Rozbor umožňuje teoretické shrnutí 
procvičované problematiky (od jednotlivých úkonů až po zakladatelský rozpočet nebo výsledky 
hospodaření firmy, které vedly k „bankrotu“), usměrnění v představách a plánech a ve svém 
důsledku mají pozitivní roli, poučení se, které brání reálné škodě, která ve fiktivním prostředí 
nenastane.

Dá se říci, že chyby jsou jednou z metod výuky ve Cvičné firmě. Je třeba, aby chyby nezanechaly 
na účastnících kurzu dlouhodobé následky, ať již v jejich pocitech nejistoty nebo trvalého 
poškození Cvičné firmy.

Při tak složité činnosti jako je zakládání a vedení firmy nelze pracovat bez chyb a chyba většinou 
znamená, že si problém účastníci kurzu uvědomí a zapamatují mnohem důkladněji.

Nabité vědomosti, zkušenosti a zážitky získané simulací práce ve Cvičné firmě se dají snadno 
přenést do reálných situací.

Simulační metoda umožňuje dosažení více cílů:

• získat znalosti a dovednosti při zakládání firmy, obchodní korespondenci, hospodářském 
provozu firmy,

• připravenost na další vzdělávání se,

• schopnost řešit komplexně obchodní problematiku,

• samostatné rozhodování, schopnost týmové práce, zodpovědnost za svá rozhodnutí i za 
rozhodnutí vyplývající z týmové práce,

• veřejná prezentace,

• optimální příprava na podnikání nebo zaměstnání.

Práci ve Cvičné firmě lze považovat i za určitou formu inscenační metody. Každý účastník 
kurzu je v průběhu práce ve Cvičné firmě zařazený na určitou pozici, postavený do konkrétních 
praktických situací, které musí samostatně a iniciativně řešit, plně se ztotožňuje se svojí 
pracovní pozicí. Jedná se o typické znaky inscenační metody. Čím více se účastník kurzu vžije 
do své úlohy, tím je úspěšnější a tím mu kurz Cvičná firma přinese více užitku. Tím lépe pozná 
„svoji“ pracovní oblast a tím lépe se připraví na reálnou praxi.

Předpoklady pro vedení Cvičné firmy

• dostatečné teoretické znalosti při zakládání Cvičné firmy- právnické osoby, většinou se 
jedná o společnost s ručením omezeným (s.r.o.) nebo fyzické osoby – osoby samostatně 
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výdělečně činné (OSVČ),

• pokud tyto znalosti dostatečné nejsou (osoby se základním vzděláním nebo vyučené), 
doporučujeme založit Cvičnou firmu - fyzickou osobu (OSVČ),

• podpora lektora ochotného a schopného vést Cvičnou firmu,

• vybavení Cvičné firmy nejméně jedním počítačem pro dvojici, zapojenými v síti, případně 
umožnění využití počítačové učebny, flash disk pro každého účastníka, kam si ukládá 
rozpracovanou práci,

• další vybavení učebny - možnost pořádat porady, pracovat ve skupinách, mít možnost 
tisknout, prostor pro materiály Cvičné firmy apod.

Předpoklady pro vedení úspěšné Cvičné firmy se mění. Současným nejdůležitějším kritériem 
je dostatečné počítačové vybavení každé CF, je již málo činností, které lze úspěšně procvičit 
bez počítačů.

Hodnocení absolventa Cvičné firmy

Zaměstnavatelé vyžadují pracovní hodnocení – doporučení. Absolvent kurzu Cvičná firma 
může přijít a ucházet se o potenciální zaměstnání ne jako nezaměstnaný, ale jako absolvent 
kurzu, jako někdo, kdo iniciativně zvyšuje svoje znalosti a dovednosti, jako někdo, kdo prošel 
důležitou praxí, která zhodnotila jeho cenu na trhu práce.

Zhodnocení absolventa kurzu, popis jeho schopností, znalostí a dovedností, proběhlé praxe, 
může pomoci při získání zaměstnání.

Při hodnocení účastníka kurzu Cvičná firma musíme přijmout dané předpoklady jednotlivých 
účastníků, které budou ovlivňovat jejich práci jako:

• inteligence,

• vzdělání,

• zkušenosti, praxe,

• osobnost,

• schopnost týmové práce,

• schopnost komunikace.

Práce účastníků kurzu nemůže být stejná, ovlivňuje ji mnoho faktoru, jmenovali jsme jen ty 
nejdůležitější. Jejich práci je třeba hodnotit jako práci skupiny i jako práci jednotlivce. Je třeba 
vzít v úvahu řadu skutečností od vlastního zformulování si úkolů účastníkem kurzu přes 
přijímání zadaných úkolů, ochoty pracovat ve prospěch skupiny = Cvičné firmy, systematičnost 
v práci, využívání pracovního času, aktivitu, tvořivost, samostatnost, schopnost komunikovat, 
prezentovat a prezentovat výsledky své i týmové práce.
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Kritéria hodnocení práce ve Cvičné firmě

Ve Cvičné firmě je vhodné hodnotit následující kritéria:

• sociální vztahy,

• organizační předpoklady,

• výsledky,

• dokumentace,

• prezentace výsledků.

Sociální vztahy (kompetence)

Hodnotí se týmová spolupráce a komunikace.

Při týmové práci jde o snahu pracovat pro společné cíle, motivovat a podporovat v práci druhé, 
přinášet nové myšlenky a dělit se o ně, akceptovat druhé, jejich nápady a pomáhat jim, a to i 
přes odlišný názor.

Dovednost komunikace znamená předávat informace, jasně a srozumitelně se vyjadřovat, 
vnímat a respektovat názory ostatních osob a přiměřeně na ně reagovat a řešit vhodně 
případné konflikty.

Organizační schopnosti (kompetence)

Hodnotí se schopnosti účastníků kurzu správně rozlišit a srozumitelně formulovat úkoly, které 
stojí před pracovní pozicí i firmou, systematické plánování vlastní práce i práce podřízených, 
plánování a plnění termínů, kontrola kvality vykonané práce.

Výsledky

Výsledky práce se hodnotí podle kvality práce účastníka kurzu, podle její praktické využitelnosti 
pro firmu, jaká jsou vybraná řešení, zdali jsou správná, úplná, přiměřená, originální, hospodárná, 
racionální a v termínu.

Dokumentace

Hodnotí se dokumentace, kterou účastníci kurzu zpracovali na své pracovní pozici, v konkrétním 
oddělení Cvičné firmy. Hodnotí se věcná správnost, přesnost a úplnost zpracovaných materiálů, 
jejich správné zařazení, jazyková správnost, originalita a dodržení termínů.

Prezentace výsledků

Hodnotí se organizační příprava prezentace, její obsahová stránka, využití IT prostředků 
a vlastní přednesení prezentace – přednes, formulace, gestikulace, vystupování.

Objektivní hodnocení lektora Cvičné firmy vyžaduje pravidelné hodnocení jednotlivých 
oddělení a jednotlivých účastníků kurzu po každém bloku. Hodnotí se nejdůležitější činnosti 
práce. Slovní hodnocení kurzu je blízké pracovnímu hodnocení zaměstnanců, kteří účastníci 
kurzu dobře znají, a se kterým se ve svém pracovním životě průběžně setkávají. Toto „pracovní 
hodnocení“ mohou absolventi kurzu využít při pracovních pohovorech. Budoucí zaměstnavatel 
může takto získat představu o uchazeči o zaměstnání.
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Doporučený postup při založení CF

Ve cvičné firmě je nutné zaměřit se na nejdůležitější dovednosti, není obvykle dostatek času 
naᵒprocvičení základních dovedností. Přesto ze začátku není možné pospíchat.

Zahájení kurzu

V úvodním kurzu je nezbytné:

• ponechat dostatek času na seznámení se a to jak účastníků kurzu navzájem, tak 
účastníků kurzu s lektorem kurzu,

• doporučit účastníkům kurzu, aby si na sebe vzájemně vyměnili kontakty, případně je v 
druhé části kurzu sepsat, rozkopírovat a rozdat. Lektor na sebe kontakt účastníkům kurzu 
dá vždy.

• doporučit založení cvičné firmy v souladu s plány jednotlivých účastníků kurzu 
do budoucnosti,

• vysvětlit metody práce, směřovat k vysvětlení výhod skupinové práce (ve dvojici 
nebo trojici), respektive možnost vzájemné pomoci a překrytí silných a slabých stránek 
(neznalostí) jednotlivců, při tvorbě jednotlivých cvičných firem,

• velmi důležitým tématem je diskuse o plánech účastníků kurzu do budoucnosti a snaha 
odhalit nerealistické plány (se zřetelem k nebezpečí dluhové pasti) jednotlivých účastníků a 
nenásilnou formou pomocí návodných otázek a diskuse předat zásadní chybějící informace 
k dané oblasti podnikání, zapojit do diskuse i ostatní účastníky kurzu.

• Je nezbytné účastníkům kurzu ponechat do dalšího kurzu čas na promyšlení si oblasti 
podnikání, které se budou ve cvičné firmě věnovat.

• Od prvního kurzu lze začít zvykat účastníky kurzu naᵒpotřebu dokončit práci doma. 
„Úkolem“ po prvním kurzu by mělo být:

• vytvoření skupin – cvičných firem,

• rozhodnout se pro oblast podnikání cvičné firmy.

Druhé setkání účastníků kurzu

Druhý kurz by měl začít vytvořením skupin – cvičných firem. Pravděpodobně se někteří 
aktivnější a komunikativnější účastníci kurzu již domluvili na vytvoření skupiny – cvičných 
firem. Většině však bude potřeba pomoci.

Vytvoření skupin je přímo závislé na plánech jednotlivých účastníků do budoucnosti a tedy na 
oblasti, kterou oblastí podnikání se bude cvičná firma zabývat.
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Je třeba, aby lektor do diskuse zapojil co největší počet přítomných a co nejméně nápadně 
pomáhal skupiny vytvořit. Aby jednotliví účastníci získali z kurzu co nejvíce, je třeba při tvorbě 
skupin myslet na řadu faktorů. Především na:

• vhodnou oblast podnikání,

• schopnost vést tým,

• schopnost spolupracovat v týmu ve prospěch společného cíle,

• schopnost komunikace,

• znalost práce na PC,

• další schopnosti a znalosti.

Každá FF se také rozhodne, jaká bude právní forma cvičné firmy. Lektor krátce uvede přehled 
výhod a nevýhod „fyzické osoby“ – OSVČ a „právnické osoby – např. s. r. o.

Vhodným druhým úkolem je rozhodnutí o právní formě cvičné firmy a výběr jména CF.

Založení firmy1

Oproti živnostenskému podnikání má podnikání podle zákona o obchodních korporacích svá 
specifika, která mají oproti živnosti určité výhody, ale mají také některé nevýhody, zejména 
z pohledu začínajícího podnikatele. Dříve tuto oblast podnikání upravoval obchodní zákoník, 
dnes je upravena v roce 2014 novým zákonem o obchodních korporacích, což je nová 
a požadavkům současného podnikání lépe vyhovující právní norma. 

Jako jednoznačné výhody podnikání podle zákona o obchodních korporacích je větší 
důvěryhodnost podnikání, daňová optimalizaci, jako nevýhody jsou jmenovány zejména více 
administrativy a také složitější způsob řízení, případně pro začínající podnikatele nutnost vést 
podvojné účetnictví, které se výrazně ve svých principech liší od daňové evidence, paušálů 
nebo dokonce domácích rozpočtů. 

Oproti živnostenskému podnikání je podnikání podle tohoto zákona výrazně složitější 
a vyžaduje značnou pozornost, kterou začínající podnikatel často upíná spíše k předmětu 
nikoliv formě svého podnikání. Založení trvá řádově kolem jednoho měsíce. Mimo zákonné 
lhůty (teoreticky je možné založit firmu za kratší dobu) je nutné připočítat také fakt, že 
například každý den nemáte čas nebo, že se některé úkony mohou prodloužit. 

Aktuální úprava založení a provozování firmy

Vznik a fungování obchodních korporací upravuje od ledna 2014 zákon číslo 
90/2012 Sb. o obchodních korporacích v platném znění. Podle tohoto zákona 
jsou obchodními korporacemi obchodní společnosti a družstva. Zákon uvádí, že: 

1  [http://fiktivnifirmy.evzdelavani.eu], Miroslav Barták, Učebnice Fiktivní firma v dalším vzdělávání: ISBN 978-80-905882-
0-2, [14. 4. 2015] 



24

společnostmi jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost („osobní 
společnost“), společnost s ručením omezeným a akciová společnost („kapitálová 
společnost“) a evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení. 
Družstvy jsou družstvo a evropská družstevní společnost. 
Evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení a evropská družstevní společnost 
se řídí ustanoveními tohoto zákona v rozsahu, v jakém to připouštějí přímo použitelné předpisy 
Evropské unie upravující evropskou společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení nebo 
evropskou družstevní společnost.

Podle zákona může být osobní společnost založena jen za podnikatelským účelem nebo za 
účelem správy vlastního majetku. Činnosti, které podle jiného právního předpisu mohou 
vykonávat pouze fyzické osoby, mohou být předmětem podnikání nebo činnosti obchodní 
korporace, pokud tato činnost bude vykonávána pomocí osob, které jsou k tomu oprávněny 
podle jiného právního předpisu. Odpovědnost těchto osob podle jiných právních předpisů 
není dotčena.

Zákon uvádí, že obchodní korporace se zakládá společenskou smlouvou. Společenská smlouva, 
kterou se zakládá kapitálová společnost, vyžaduje formu veřejné listiny. Společenská smlouva, 
kterou se zakládá družstvo podle tohoto zákona, se uzavírá přijetím ustavující schůzí. Připouští-
li právní předpis, aby společnost založil jediný zakladatel, zakládá se zakladatelskou listinou 
pořízenou ve formě veřejné listiny. Není-li návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku 
podán do 6 měsíců ode dne jejího založení, platí, že nastávají tytéž účinky jako při odstoupení 
od smlouvy. 

Zákon také vymezuje, že kapitálovou společnost může založit jediný zakladatel. Kapitálová 
společnost může mít jediného společníka také v důsledku soustředění všech podílů v jeho 
rukou. Působnost nejvyššího orgánu vykonává v jednočlenné společnosti její společník.  
Vyžaduje-li tento zákon nebo jiný právní předpis, aby rozhodnutí nejvyššího orgánu společnosti 
bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí jediného společníka formu veřejné listiny.

Podle znění zákona je nejvyšším orgánem v osobní společnosti jsou všichni její společníci, 
v kapitálové společnosti valná hromada a v družstvu členská schůze. Kontrolním orgánem 
obchodní korporace se pro potřeby tohoto zákona rozumí dozorčí rada, kontrolní komise nebo 
jiný obdobný orgán. Kolektivní orgán zvolí předsedu, jehož hlas je v případě rovnosti hlasů 
rozhodující, ledaže společenská smlouva pro tento případ určí jinak; to neplatí pro osobní 
společnosti. Statutárním orgánem osobní společnosti je každý její společník. Statutárním 
orgánem společnosti s ručením omezeným je každý jednatel, ledaže společenská smlouva 
určí, že více jednatelů tvoří kolektivní orgán.

Stejně jako může obchodní korporace vzniknout podle určitých pravidel, může také určitým 
postupem zaniknout. Zákon upravuje zánik obchodní korporace následujícím způsobem. Soud 
na návrh toho, kdo na tom má právní zájem, nebo na návrh státního zastupitelství, pokud na 
tom shledá závažný veřejný zájem, zruší obchodní korporaci a nařídí její likvidaci také, jestliže: 

a) pozbyla všechna podnikatelská oprávnění; to neplatí, byla-li založena i za účelem správy 
vlastního majetku nebo za jiným účelem než podnikání,

b) není schopna po dobu delší než 1 rok vykonávat svou činnost a plnit tak svůj účel,
c) nemůže vykonávat svou činnost pro nepřekonatelné rozpory mezi společníky, nebo 
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d) provozuje činnost, kterou podle jiného právního předpisu mohou vykonávat jen fyzické 
osoby, bez pomoci těchto osob.

Konečnou zprávu o průběhu likvidace, návrh na použití likvidačního zůstatku a účetní závěrku 
předloží likvidátor také nejvyššímu orgánu obchodní korporace. Likvidátor zajistí uchování 
uvedených dokumentů po dobu 10 let od zániku obchodní korporace. V případě zániku 
obchodní korporace bez likvidace zajistí uchování těchto dokladů její právní nástupce.

Velmi důležitý je §46, který stanoví: 

(1) Členem orgánu obchodní korporace nemůže být také ten, kdo není 
bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, a ani ten, 
u koho nastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti. 
(2) Kdo se má stát členem orgánu obchodní korporace, předem zakladatele nebo obchodní 
korporaci informuje, zda ohledně jeho majetku nebo majetku obchodní korporace, v níž 
působí nebo působil v posledních 3 letech jako člen orgánu, bylo vedeno insolvenční řízení 
podle jiného právního předpisu nebo řízení podle § 63 až 65 tohoto zákona anebo zda u 
něho není dána jiná překážka funkce.

 (3) Zástupce právnické osoby, která je členem orgánu obchodní korporace, musí splňovat 
požadavky a předpoklady pro výkon funkce stanovené zákonem pro samotného člena orgánu 
a újmu jím způsobenou obchodní korporaci nahradí společně a nerozdílně s právnickou 
osobou, kterou zastupuje; ustanovení občanského zákoníku o důsledcích nezpůsobilosti pro 
výkon funkce a její ztráty se použijí na zástupce obdobně.

 (4) Na zástupce právnické osoby, která je členem orgánu obchodní korporace, se použijí 
ustanovení tohoto zákona o střetu zájmů, nepřípustnosti konkurenčního jednání a 
ustanovení právního předpisu o povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře a následcích 
porušení této povinnosti.

Veřejná obchodní společnost

Veřejná obchodní společnost je společnost alespoň dvou osob, které se účastní na 
jejím podnikání nebo správě jejího majetku a ručí za její dluhy společně a nerozdílně.  
V případě, kdy je společníkem právnická osoba, vykonává společnická práva a povinnosti jí 
pověřený zmocněnec, kterým může být pouze fyzická osoba. Společníkem nemůže být ten, 
na jehož majetek byl v posledních 3 letech prohlášen konkurs, nebo byl návrh na zahájení 
insolvenčního řízení zamítnut pro nedostatek majetku, anebo byl konkurs zrušen proto, že 
je jeho majetek zcela nepostačující; kdo tento zákaz poruší, se společníkem nestane, i když 
společnost vznikne.

Firma obsahuje označení „veřejná obchodní společnost“, které může být nahrazeno zkratkou 
„veř. obch. spol.“ nebo „v. o. s.“. Obsahuje-li firma jméno alespoň jednoho ze společníků, 



26

postačí označení „a spol.“.

(1)   Vzájemné právní poměry společníků se řídí společenskou smlouvou.

(2)   Není-li ve společenské smlouvě dohodnuto jinak, jsou podíly společníků stejné.

Společenská smlouva obsahuje také

a) firmu společnosti, 

b) předmět podnikání společnosti nebo údaj, že byla založena za účelem správy vlastního 
majetku, a

c) určení společníků uvedením jména nebo jmen a příjmení, v případě právnické osoby 
názvu (dále jen „jméno“) a bydliště nebo sídla.

Společenskou smlouvu lze měnit pouze dohodou všech společníků. Má-li být změnou 
společenské smlouvy zasahováno do práv společníků, je třeba ke změně souhlasu těch 
společníků, do jejichž práv se zasahuje. Každý společník má jeden hlas, ledaže společenská 
smlouva určí jinak. K rozhodování ve všech věcech společnosti je zapotřebí souhlasu všech 
společníků, ledaže společenská smlouva určí jinak.

Statutárním orgánem společnosti jsou všichni společníci, kteří splňují požadavky stanovené 
v příslušném ustanovení zákona Společenská smlouva může určit, že statutárním orgánem 
společnosti jsou pouze někteří společníci, kteří splňují požadavky stanovené zákonem nebo 
jeden z nich. Je-li podle společenské smlouvy určení některého ze společníků podle ustanovení 
jednoho z paragrafů neodvolatelné, může soud toto určení na návrh některého ze společníků 
zrušit, porušuje-li určený společník zvlášť závažným způsobem své povinnosti.

Bez svolení všech ostatních společníků nesmí společník podnikat v předmětu podnikání 
společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti 
pro jiného. Společník nesmí být ani členem statutárního nebo jiného orgánu jiné obchodní 
korporace s obdobným předmětem podnikání, ledaže se jedná o koncern.

Přistoupivší společník ručí i za dluhy společnosti vzniklé před jeho přistoupením. Může však 
požadovat po ostatních společnících, aby mu poskytli plnou náhradu za poskytnuté plnění 
a nahradili náklady s tím spojené.

Po zániku účasti ve společnosti ručí společník jen za ty dluhy společnosti, které vznikly před 
zánikem jeho účasti. Společník nemůže po společnosti požadovat, aby mu byl vyplacen 
podíl nebo aby bylo mezi společníky rozděleno jmění. Zisk a ztráta se dělí mezi společníky 
rovným dílem. Společník má právo na podíl na zisku ve výši 25 % z částky, v níž splnil svou 
vkladovou povinnost. Pokud zisk společnosti k vyplacení této částky nepostačuje, rozdělí se 
mezi společníky v poměru částek, v nichž splnili svou vkladovou povinnost. Zbylý zisk se dělí 
mezi společníky podle zákona.

Společnost se zrušuje:

d) výpovědí společníka podanou nejpozději 6 měsíců před uplynutím účetního období, a to 
posledním dnem účetního období, ledaže společenská smlouva určí lhůtu jinou,

e) dnem právní moci rozhodnutí soudu, kterým zrušuje společnost,

f) smrtí společníka, ledaže společenská smlouva připouští dědění podílu,

g) zánikem společníka právnické osoby, ledaže společenská smlouva připouští přechod 
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podílu na právního nástupce, 

h) dnem právní moci rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek některého ze společníků 
nebo zamítnutí návrhu na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku nebo 
zrušením konkursu proto, že je společníkův majetek zcela nepostačující,

i) dnem právní moci rozhodnutí o schválení oddlužení některého ze společníků,

j) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením podílu některého společníka ve 
společnosti, nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení podílu některého společníka 
ve společnosti po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle 
zvláštního právního předpisu a, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, právní 
mocí rozhodnutí o tomto,

k) dnem, v němž žádný ze společníků nebude splňovat požadavky podle zvláštního 
paragrafu zákona,  

l) vyloučením společníka podle příslušného paragrafu zákona nebo

m) z jiných důvodů určených ve společenské smlouvě.

Komanditní společnost

Komanditní společnost je společnost, v níž alespoň jeden společník ručí za její dluhy omezeně 
(„komanditista“) a alespoň jeden společník neomezeně („komplementář“). Firma obsahuje 
označení „komanditní společnost“, které může být nahrazeno zkratkou „kom. spol.“ nebo „k. s.“. 
Komanditista, jehož jméno je uvedeno ve firmě, ručí za dluhy společnosti jako komplementář. 

Pokud ze společných ustanovení části druhé a této hlavy zákona neplyne něco 
jiného, použijí se na komanditní společnost přiměřeně ustanovení o veřejné 
obchodní společnosti. Podíly komanditistů se určují podle poměru jejich vkladů. 
Výše vypořádacího podílu komanditisty se určí podle pravidel stanovených tímto 
zákonem pro vypořádací podíl ve společnosti s ručením omezeným. Komanditista 
splní vkladovou povinnost ve výši a způsobem určeným ve společenské smlouvě, 
jinak v penězích a bez zbytečného odkladu po vzniku své účasti ve společnosti. 
Za dluhy společnosti ručí komanditista s ostatními společníky společně a nerozdílně do výše 
svého nesplaceného vkladu podle stavu zápisu v obchodním rejstříku.

Společenská smlouva obsahuje také

a) určení, který ze společníků je komplementář a který komanditista,

b) výši vkladu každého komanditisty.

Statutárním orgánem společnosti jsou všichni komplementáři, kteří splňují požadavky 
zákona. Společenská smlouva může určit, že statutárním orgánem společnosti jsou 
pouze někteří z komplementářů, kteří splňují požadavky stanovené v, nebo jeden z nich. 
Neurčí-li společenská smlouva jinak, rozhodují ve věcech, které nepřísluší statutárnímu 
orgánu, všichni společníci, přičemž zvlášť hlasují komplementáři a zvlášť komanditisté.

Zisk a ztráta se dělí mezi společnost a komplementáře. Neurčí-li společenská smlouva 
jiné dělení, dělí se zisk a ztráta mezi společnost a komplementáře na polovinu. 
Komplementáři si část zisku a ztráty rozdělí podle ustanovení zákona.  
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Část zisku, která připadla společnosti, se po zdanění rozdělí mezi komanditisty v poměru jejich 
podílů. Ztrátu komanditisté nenesou.

Důvodem pro zrušení společnosti není:

a) prohlášení konkursu na majetek komanditisty nebo zamítnutí návrhu na zahájení 
insolvenčního řízení pro nedostatek majetku komanditisty anebo zrušení konkursu proto, 
že je komanditistův majetek zcela nepostačující, 

b) schválení oddlužení komanditisty, 

c) doručení vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo 
v exekuci nebo, není-li podíl komanditisty převoditelný, pravomocné nařízení výkonu 
rozhodnutí postižením podílu komanditisty, nebo právní moc exekučního příkazu k postižení 
podílu komanditisty po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti 
podle zvláštního právního předpisu a, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, 
právní moc rozhodnutí o tomto návrhu, nebo

d) smrt nebo zánik komanditisty.

Ke zrušení komanditní společnosti postačí, že požadavky zákona nesplňuje žádný 
z komplementářů.

Účast komanditisty ve společnosti se obnovuje

a) zrušením konkursu na majetek komanditisty z jiných důvodů než pro splnění rozvrhového 
usnesení nebo proto, že je jeho majetek zcela nepostačující,

b) pravomocným zastavením výkonu rozhodnutí postižením podílu komanditisty ve společnosti, 
nebo

c) pravomocným zastavením exekuce podle jiného právního předpisu, ledaže společenská 
smlouva určí jinak.

Vyplatila-li již společnost vypořádací podíl, obnoví se komanditistova účast, jen nahradí-li ho 
společnosti do 2 měsíců; účast se obnovuje ke dni jejího původního ukončení.

Komanditní suma

Pokud společenská smlouva určí, že komanditisté ručí za dluhy společnosti do výše určené 
částky („komanditní suma“), uvede se tato částka ve společenské smlouvě. Nelze sjednat nižší 
komanditní sumu, než kolik činí vklad komanditisty. Postupuje-li společnost podle odstavce 1, 
uplatní se tyto výjimky z úpravy komanditní společnosti:

a) část zisku, která připadla společnosti, se po zdanění rozdělí mezi komanditisty v 
poměru jejich podílů a komanditních sum,

b) ztrátu uhradí komanditista s ostatními společníky podle svého podílu, avšak jen 
do výše své komanditní sumy,

c) za dluhy společnosti ručí komanditista s ostatními společníky společně 
a nerozdílně do výše jeho komanditní sumy zapsané v obchodním rejstříku 
v době, kdy je věřitel vyzval k plnění.

Komanditní suma se snižuje v rozsahu, ve kterém komanditista splnil svou vkladovou povinnost.

(1) Změny komanditní sumy jsou účinné jejich zápisem do obchodního rejstříku.
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(2) Pokud komanditista nebo společnost s jeho souhlasem uveřejnili zvýšení jeho 
komanditní sumy anebo to věřitelům jinak oznámili, ručí komanditista do výše zvýšené 
komanditní sumy.

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným je velmi oblíbeným a četným typem společnosti. U tohoto 
druhu společnosti došlo od 1. 1. 2014 ke změnám, které upravují některé její charakteristiky 
jinak, než tomu bylo před tímto datem a je velmi hluboce zakořeněno v uvažování lidí a stále se 
vyskytuje velmi často v mnohých informačních zdrojích. Je zde tedy namístě vycházet přesně 
ze znění zákona. 

Společnost s ručením omezeným je společnost, za jejíž dluhy ručí společníci společně 
a nerozdílně do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním 
rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzváni k plnění. Firma obsahuje označení „společnost s 
ručením omezeným“, které může být nahrazeno zkratkou „spol. s r.o.“ nebo „s.r.o.“.

Podíl společníka ve společnosti s ručením omezeným se určuje podle poměru jeho vkladu na 
tento podíl připadající k výši základního kapitálu, ledaže společenská smlouva určí jinak. Plnění 
věřiteli poskytnuté společníkem z důvodu jeho ručení se započítává na splnění jeho nejdříve 
splatné vkladové povinnosti. V případě, že započtení není možné, poskytne společníkovi 
náhradu za jeho plnění společnost. Nedosáhne-li společník náhrady plnění od společnosti, 
poskytnou mu náhradu za jeho plnění společníci v poměru, v jakém nesplnili svou vkladovou 
povinnost podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku ke dni, v němž byl společník vyzván 
k plnění. Společenská smlouva může připustit vznik různých druhů podílů. Podíly, se kterými 
jsou spojena stejná práva a povinnosti, tvoří jeden druh. Podíl, se kterým nejsou spojena 
žádná zvláštní práva a povinnosti, je podíl základní. Určí-li tak společenská smlouva, může 
společník vlastnit více podílů, a to i různého druhu.

Kmenový list

Určí-li tak společenská smlouva, může být podíl společníka představován kmenovým listem. 
Je-li podle společenské smlouvy dovolen vznik více podílů pro jednoho společníka, může 
společnost vydat kmenový list pro každý podíl. Kmenový list lze vydat pouze k podílu, jehož 
převoditelnost není omezena nebo podmíněna. Kmenový list je cenný papír na řad. Kmenový 
list nelze vydat jako zaknihovaný cenný papír. Kmenový list nemůže být veřejně nabízen nebo 
přijat k obchodování na evropském regulovaném trhu ani na jiném veřejném trhu.

Kmenový list obsahuje

a) označení, že se jedná o kmenový list,
b) jednoznačnou identifikaci společnosti,
c) výši vkladu připadající na podíl,
d) jednoznačnou identifikaci společníka,
e) označení podílu, k němuž je kmenový list vydán, a
f) označení kmenového listu, jeho číslo a podpis jednatele nebo jednatelů. Podpis může být 

nahrazen jeho otiskem, pokud jsou na listině současně použity ochranné prvky proti jejímu 
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padělání nebo pozměnění.
Byl-li vydán hromadný kmenový list, obsahuje také údaj o tom, kolik kmenových listů nahrazuje, 
a označení podílů, které nahrazuje.

Seznam společníků

Společníci se zapisují do seznamu společníků, který vede společnost. Do seznamu společníků 
se zapisuje jméno a bydliště nebo sídlo společníka, případně jiná společníkem určená adresa 
pro doručování, jeho podíl, označení podílu, jemu odpovídající výše vkladu, počet hlasů 
náležející k podílu, povinnost přispět na vytvoření vlastního kapitálu peněžitými prostředky 
nad společníkův vklad (dále jen „příplatek“) spojenou s podílem, bude-li určena, a den 
zápisu do seznamu společníků. Pokud společník vlastní více podílů, uvede se jejich výše a jim 
odpovídající výše vkladu u každého podílu. Vydala-li společnost více druhů podílů, uvede se 
i jejich označení. Vydala-li společnost kmenové listy, zapisuje se o tom poznámka u podílu, ke 
kterému byl kmenový list vydán, a číslo kmenového listu. Společnost provede zápis zapisované 
skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna prokázána.

Společnost vydá každému svému společníkovi na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů 
opis nebo výpis údajů, které se ho týkají, a to nejpozději do 7 dnů od doručení žádosti.

Údaje zapsané v seznamu společníků nesmí společnost používat jinak než pro své potřeby ve 
vztahu ke společníkům. Za jiným účelem může tyto údaje společnost použít jen se souhlasem 
společníků, kterých se údaje týkají. Přestane-li společník být společníkem, společnost jej ze 
seznamu společníků bez zbytečného odkladu vymaže.

Vklad
Minimální výše vkladu je 1 Kč, ledaže společenská smlouva určí, že výše vkladu je vyšší. 
Výše vkladu může být pro jednotlivé podíly stanovena rozdílně.
Rozhodně je se třeba vyvarovat určitého optimismu, že stačí pouze jedna koruna. 
Administrativní náklady na založení této společnosti se mohou pohybovat minimálně 
kolem 20 tisíc Kč. + váš čas. Stále existuje povinnost vést podvojné účetnictví nebo zahájení 
podnikání zápisem do obchodního rejstříku. 

Nepeněžitý vklad ocení znalec vybraný ze seznamu znalců vedeného podle jiného 
právního předpisu. Odměna znalci za zpracování znaleckého posudku se určí 
dohodou a hradí ji společnost. Vedle odměny náleží znalci náhrada za účelně 
vynaložené náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku. V případě, 
že společnost nevznikne, hradí odměnu společně a nerozdílně zakladatelé. 
Společenská smlouva

(1) Společenská smlouva obsahuje také

a) firmu společnosti,

b) předmět podnikání nebo činnosti společnosti,

c) určení společníků uvedením jména a bydliště nebo sídla,

d) určení druhů podílů každého společníka a práv a povinností s nimi spojených, 
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dovoluje-li společenská smlouva vznik různých druhů podílů,

e) výši vkladu nebo vkladů připadajících na podíl nebo podíly,

f) výši základního kapitálu a

g) počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost.

(2) Společenská smlouva při založení společnosti obsahuje také

a) vkladovou povinnost zakladatelů, včetně lhůty pro její splnění,

b) údaj o tom, koho zakladatelé určují jednatelem nebo jednateli, popřípadě členy jiných 
orgánů společnosti, kteří mají být podle tohoto zákona voleni valnou hromadou,

c) určení správce vkladů a

d) u nepeněžitého vkladu jeho popis, jeho ocenění, částku, kterou se započítává na 
emisní kurs, a určení osoby znalce, který provede ocenění nepeněžitého vkladu.

(3) Údaje podle odstavce 2 lze po vzniku společnosti a po splnění vkladové povinnosti ze 
společenské smlouvy vypustit.

Před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku se splatí celé vkladové 
ážio a na každý peněžitý vklad nejméně jeho 30 %.

Společnost může nabýt svůj podíl, nejde-li o jeho nabytí smlouvou o převodu podílu; to platí 
obdobně pro nabytí podílu společnosti jí ovládanou osobou nebo osobou jednající svým 
jménem na účet této ovládané osoby. Společnost, která nabude svůj podíl, nevykonává s 
tímto podílem hlasovací práva. Právo na podíl na zisku spojené s vlastním podílem v majetku 
společnosti zaniká jeho splatností. Nevyplacený zisk společnost převede na účet nerozděleného 
zisku z minulých let. V případě, že společnost nabude všechny své podíly, převede je nebo 
některý z nich jednatel do 3 měsíců od nabytí posledního z nich na třetí osobu, jinak soud 
společnost i bez návrhu zruší. 

Společníci vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo 
ni.  Připouští-li společenská smlouva hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo 
valnou hromadu s využitím technických prostředků, musí být podmínky tohoto hlasování 
nebo rozhodování určeny tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné 
vykonávat hlasovací právo a určit podíly, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, 
jinak se k hlasům odevzdaným takovým postupem ani k účasti takto hlasujících společníků 
nepřihlíží. Za hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků se považuje i 
hlasování takovým způsobem, že společníci odevzdají své hlasy písemně před konáním valné 
hromady (dále jen „korespondenční hlasování“).

Statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů. Jednateli přísluší obchodní 
vedení společnosti. Má-li společnost více jednatelů, kteří netvoří kolektivní orgán, vyžaduje 
se k rozhodnutí o obchodním vedení společnosti souhlas většiny z nich, ledaže společenská 
smlouva určí jinak. Nikdo není oprávněn udělovat jednateli pokyny týkající se obchodního 
vedení, mimo situací, které zákon stanoví. 

Společnost s ručením omezením zaniká:

• vystoupením společníka,

• dohodou o ukončení účasti společníka,
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• vyloučením společníka,

• zrušením účasti společníka před soudem,

• dalšími způsoby.

Zrušení společnosti

• Dohoda společníků o zrušení společnosti má formu veřejné listiny.

• Společník se může také domáhat zrušení společnosti u soudu z důvodů a za podmínek 
určených společenskou smlouvou.

Akciová společnost

Akciovou společností je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií. Firma 
obsahuje označení „akciová společnost“, které může být nahrazeno zkratkou „akc. spol.“ nebo 
„a.s.“.

Společnost zachází za stejných podmínek se všemi akcionáři stejně. K právním jednáním, 
jejichž účelem je nedůvodné zvýhodnění jakéhokoliv akcionáře na úkor společnosti nebo 
jiných akcionářů, se nepřihlíží, ledaže tento zákon stanoví jinak nebo by to bylo na újmu třetím 
osobám, které na takováto právní jednání v dobré víře spoléhaly. Účastnickými cennými papíry 
jsou cenné papíry vydané společností, se kterými je spojen podíl na základním kapitálu nebo 
hlasovacích právech v této společnosti, a dále cenné papíry vydané společností, se kterými je 
spojeno právo takové cenné papíry získat.

Základní kapitál se vyjadřuje v českých korunách. V případě, že akciová společnost vede 
podle zvláštního zákona účetnictví v eurech, může vyjádřit základní kapitál v eurech. 
Výše základního kapitálu akciové společnosti je alespoň 2 000 000 Kč, nebo 80 000 €.

Emisní kurs akcie nesmí být nižší, než je jmenovitá hodnota akcie. Emisní kurs kusové akcie 
nesmí být nižší, než je její účetní hodnota. Účetní hodnota kusové akcie se určí tak, že se 
částka základního kapitálu vydělí počtem vydaných kusových akcií.

Založení společnosti se vyžaduje přijetí stanov. Ten, kdo přijal stanovy a podílí se na úpisu 
akcií, je zakladatel.

Stanovy obsahují také:

a) firmu a předmět podnikání nebo činnosti,

b) výši základního kapitálu,

c) počet akcií, jejich jmenovitou hodnotu, určení, zda a kolik akcií bude znít na jméno nebo 
na majitele, anebo zda budou vydány jako zaknihované cenné papíry, popřípadě údaj o 
omezení převoditelnosti akcií, popřípadě údaj, zda jsou akcie imobilizovány,

d) mají-li být vydány akcie různých druhů, jejich název a popis práv s nimi spojených,

e) počet hlasů spojených s jednou akcií a způsob hlasování na valné hromadě; mají-li být 
vydány akcie o různé jmenovité hodnotě, obsahují stanovy také počet hlasů vztahujících se 
k té které výši jmenovité hodnoty akcií a celkový počet hlasů ve společnosti,
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f) údaj o tom, který ze systémů vnitřní struktury společnosti byl zvolen, a pravidla určení 
počtu členů představenstva nebo dozorčí rady,

g) jiné údaje, stanoví-li tak tento zákon.

Dále stanovy obsahují:

a) údaje o tom, kolik akcií který zakladatel upisuje, za jaký emisní kurs, způsob a lhůtu pro 
splácení emisního kursu a jakým vkladem bude emisní kurs splacen,

b) v jaké výši musí být splacen základní kapitál k okamžiku vzniku společnosti,

c) tehdy, bude-li emisní kurs akcií plněn nepeněžitými vklady, jméno vkladatele, popis 
nepeněžitých vkladů, jakož i počet, jmenovitou hodnotu a druh akcií, které se za tento 
nepeněžitý vklad vydají, jejich formu nebo údaj, že budou vydány jako zaknihované cenné 
papíry, a určení znalce, který provede ocenění nepeněžitého vkladu,

d) určení ceny nepeněžitých vkladů při založení společnosti,

e) alespoň přibližnou výši nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou,

f) údaj o tom, koho zakladatelé určují členy orgánů společnosti, kteří mají být podle stanov 
voleni valnou hromadou,

g) určení správce vkladů a

h) tehdy, mají-li být vydány akcie jako zaknihované cenné papíry, čísla majetkových účtů, na 
které mají být zaknihované akcie vydány.

Akcie 

Akcie je cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako 
společníka podílet se podle tohoto zákona a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na 
likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací.

Akcie obsahuje

a) označení, že jde o akcii,

b) jednoznačnou identifikaci společnosti,

c) jmenovitou hodnotu,

d) označení formy akcie, ledaže akcie byla vydána jako zaknihovaný cenný papír, a

e) u akcie na jméno jednoznačnou identifikaci akcionáře a

f) údaje o druhu akcie, popřípadě i s odkazem na stanovy.

Kmenové akcie nemusí obsahovat údaje o druhu. Kusová akcie musí obsahovat označení 
„kusová akcie“.

S vlastnictvím akcií souvisí také práva:

Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. 
Neurčí-li stanovy ve vztahu k určitému druhu akcií jinak, určuje se tento podíl poměrem 
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akcionářova podílu k základnímu kapitálu, neurčí-li stanovy jinak, vyplácí se podíl na zisku v 
penězích. Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním 
převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. U akcií, s kterými je spojen pevný 
podíl na zisku, se rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení nevyžaduje. Podíl na zisku je 
splatný do 3 měsíců od schválení účetní závěrky.

Akcionář je také oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní, má právo na vysvětlení, 
na podávání návrhů a protinávrhů.

Pro začínajícího podnikatele není forma akciové společnosti pro svoji náročnost vhodná a 
vyžaduje určitou zkušenost v oblasti práva, jak při založení, tak i provozování. 

Družstvo

Zákon upravuje jako obchodní korporaci také družstvo. Jeho založení a vedení je opět relativně 
složité a reálně vyžaduje spolupráci osoby práva znalé. Některé výhody, které družstvo mělo, 
již nová právní úprava nepřináší a rozdíl mezi družstvem a společností s ručením omezeným 
nemusí být tak velký, jako byl dříve. 

Založení živnosti nebo firmy

Založení živnosti nebo firmy je dnes jednoduší než v minulosti. Přesto je naše země hodnocena 
ve srovnání s dalšími státy světa relativně špatně – zahájit podnikání vyžaduje určitou míru 
dovedností, případně finančních prostředků, pokud se rozhodneme pověřit založením 
společnosti nebo zřízením živnosti někoho jiného, což můžeme. 

Nejméně obtížné je získání živnostenského listu, zejména tam, kde nejsou třeba žádné 
požadavky na odbornost či délku praxe. Ani pokud nemáme potřebnou kvalifikaci, můžeme 
v dané oblasti podnikat, pokud získáme garanta či máme dostatečně dlouhou praxi v oboru. 
Které typy živností vyžadují zvláštní kvalifikaci a které jsou naopak zcela volné, je uvedeno 
v příloze zákona, který živnostenské podnikání upravuje. 

Pro zahájení podnikání musíme zajít v první řadě na Živnostenský úřad. Zde je třeba vyplnit 
jednotný formulář http://www.rzp.cz/elpod.html – v nejjednodušší variantě volných živností 
– zde vyplníme jednotný formulář a zaplatíme příslušný správní poplatek. Složitější je situace 
u živností řemeslných, vázaných a koncesovaných. Jakým typem podnikání je právě to vaše se 
dozvíte z přílohy již výše zmiňovaného živnostenského zákona (přílohy jsou očíslovány podle 
jednotlivých typů živnosti).  Mimo Živnostenský úřad se musí začínající podnikatel přihlásit 
(zaregistrovat) k platbě daně z příjmu fyzických osob na Finančním úřadě, zároveň se musí 
přihlásit také ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění. Pro živnostníky není povinné nemocenské 
pojištění, nicméně lze doporučit jej hradit. Pro volnou živnost potřebujete mimo formuláře, 
který můžete vyplnit i elektronicky z domova, pouze platný občanský průkaz a 1 000,- Kč na 
úhradu správního poplatku. U dalších typů živností budete potřebovat také doklad o dosažené 
kvalifikaci a/nebo praxi. Dříve bylo třeba dokládat také výpis z rejstříku trestů. Nyní si jej úřad 
obstarává sám tzv. úřední cestou.  

Po úspěšné registraci získáte jednak výpis z živnostenského rejstříku s Identifikačním číslem 
IČO a dále také (v určitém časovém intervalu) Daňové identifikační číslo, tzv. DIČo. DIČ se 
uvádí mimo jiné v komunikaci s Finančním úřadem. 

Zatímco nemocenské pojištění si nemusíte hradit, nicméně jej lze doporučit. V případě nemoci 
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živnostníka/podnikatele jsou dávky tohoto pojištění často velmi důležitým zdrojem příjmu. 
Na druhou stranu jsou příspěvky na zdravotní a sociální pojištění povinné, tudíž se jim nelze 
zákonně vyhnout. Fakt, že nemáme příjem, nás nezbavuje povinnosti hradit zákonné odvody. 
Tudíž platíme, i když nevyděláváme, s tím je třeba počítat. Obecně podnikání na základě 
živnostenského listu přináší některé typy výdaje, na které nejsme zvyklí v rámci zaměstnání. 
Je třeba počítat také s tím, že pokud podnikáme na základě živnostenského zákona, ačkoliv 
nemáme zisk nebo příjmy nejsme nezaměstnaní. 

Podnikání lze také přerušit, což nás v žádném případě nezbavuje povinnosti hradit ty závazky, 
které jsem během podnikání například pouze v několika měsících roku vygeneroval.  

Založení živnosti zejména té volné je tedy relativně jednoduché, tj. naše podnikání můžeme 
zahájit relativně brzy poté, co jsme učinili samotné rozhodnutí podnikat. Na druhou stranu je 
třeba počítat nejen s termíny úřadu, respektive úřadů, ale také našim časem tj. některé věci 
nemusíme vyřídit okamžitě, což vyřízení celé agendy může prodloužit. 

Jiná situace je při zakládání obchodní korporace. Jedná se o veřejnou obchodní společnost, 
komanditní společnost, společnost s ručením omezením, akciovou společnost a družstvo 
(družstva jsou chápána jako podnikatelské subjekty). Založení těchto společností je delší, 
obecně náročnější a lze opravdu vřele doporučit konzultovat jejich založení s právním 
zástupcem. Určitou možností je koupit již hotovou společnost, které se říká ready to made 
nebo tailored company. V našich podmínkách se jedná zejména o společnost s ručením 
omezeným nebo akciovou společnost. Výhodou je skutečnost, že nemusíme nic zařizovat, 
nevýhodou jsou náklady, které po nás společnost, která firmy zakládá, bude žádat. Jde o částku 
řádově od cca Kč 20 000,- do cca 50 000,- i více. Na trhu působí také firmy, které nabízí pro 
vaši společnost tzv. dobrou adresu. Zde platíte za poskytnutí sídla společnosti, případně za 
další služby. Je opět na zvážení, zda vaše firma musí nutně působit například na Václavském 
náměstí v Praze. Rozdíl mezi nároky na založení živnosti a například společnosti s ručením 
omezeným nám dokládají například tyto základní požadavky na její založení:

• uzavření společenské smlouvy formou notářského zápisu,

• složení základního jmění společnosti, nebo jeho části,

• získání živnostenských oprávnění (živnostenských listů atp.),

• zápis společnosti do obchodního rejstříku,

• registrace společnosti u finančního úřadu.

Tyto kroky opět mohou trvat určitou dobu, a to nejen vzhledem k termínům (například 
aktuálně jsou notáři tak přetížení, že získat volný termín není vždy jednoduché okamžitě a je 
třeba čekat i týden či více), ale také vzhledem k našemu času.  

Úkoly

• Vypište si důvody pro založení obchodní korporace.

• Jaké instituce musíte dle zákona při zřizování obchodní korporace obeslat a navštívit?

• Jaká jsou práva akcionářů? Pro koho se hodí založení akciové společnosti?

• V právní úpravě družstva se pokuste najít výhody tohoto typu podnikání?
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K zamyšlení 

• Kdy je pro vaše podnikání výhodné s. r. o., kdy naopak živnost? 

• Dá se zvládnout založení společnosti samostatně nebo je lepší využít služeb advokátní 
kanceláře nebo poradce?

• Je možné zvládnout obchodní korporaci jako jednotlivec? Jaká jsou rizika a jaké přednosti? 

Založení firmy - Živnostenské podnikání

Živnostenské podnikání upravuje zejména zákon č.  455/1991 Sb. v platném znění 
o živnostenském podnikání. Podnikání je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním 
jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto 
zákonem.

Zákon jmenuje několik desítek druhů činností, které nejsou živnostenským podnikáním, stejně 
tak vymezuje činnosti, které podnikáním jsou.

Živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky stanovené 
zákonem („podnikatel“); státní povolení k provozování živnosti (dále jen „koncese“) se 
vyžaduje jen v případech vymezených zákonem. Fyzická osoba, která nemá bydliště na 
území České republiky, nebo právnická osoba, která nemá sídlo na území České republiky 
(dále jen „zahraniční osoba“), může na území České republiky provozovat živnost za 
stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako česká osoba, pokud z tohoto nebo zvláštního 
zákona nevyplývá něco jiného. Pokud ze zákona vyplývá povinnost předložit doklad 
potvrzující určité skutečnosti, rozumí se tím předložení dokladu včetně jeho překladu do 
českého jazyka provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků, 
pokud tento doklad nebyl vydán v českém jazyce. Pravost podpisu a otisku razítka na 
originálech předkládaných dokladů, které byly vydány v zahraničí, musí být ověřena. 
Všeobecné podmínky provozování živnosti

(1) Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami, pokud zákon nestanoví 
jinak, jsou:

a) dosažení věku 18 let, 

b) způsobilost k právním úkonům, 

c) bezúhonnost.

Živnosti jsou:

a) ohlašovací, které při splnění stanovených podmínek smějí být provozovány na základě 
ohlášení,

b) koncesované, které smějí být provozovány na základě koncese.

Podnikatel může provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce. Odpovědný 
zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti 
a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Nikdo 
nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele.

Provozovnou se pro účely tohoto zákona rozumí prostor, v němž je živnost provozována. 



37

Za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo 
poskytování služeb a mobilní provozovna. Mobilní provozovna je provozovna, která je 
přemístitelná a není umístěna na jednom místě po dobu delší než tři měsíce. Živnost může být 
provozována ve více provozovnách, pokud k nim podnikatel má vlastnické nebo užívací právo. 
Na žádost živnostenského úřadu je podnikatel povinen prokázat vlastnické nebo užívací právo 
k objektům nebo místnostem provozovny; to neplatí pro mobilní provozovny a automaty. 
U mobilních provozoven je podnikatel povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat 
oprávněnost umístění provozovny. Je-li provozovna umístěna v bytě a není-li podnikatel 
vlastníkem tohoto bytu, může v něm provozovat živnost pouze se souhlasem vlastníka.

Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou nebo názvem 
nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem, bylo-li přiděleno. 
Mobilní provozovna a automat musí být dále označeny údajem o sídle nebo místě 
podnikání nebo adrese, na které je umístěna organizační složka zahraniční osoby. 
Provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být trvale 
a zvenčí viditelně označena také:

a) jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, s výjimkou automatů,

b) prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, nejedná-li se o mobilní 
provozovnu nebo automat, c) kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího 
přechodné ubytování.

Druhy živností vymezuje taxativně zákon – viz seznam literatury. 

Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat ohlašovací živnost, je povinna to ohlásit 
živnostenskému úřadu. Fyzická osoba v ohlášení uvede:

a) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, státní občanství, bydliště (název obce, její 
části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo), 
rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, místo narození (obec, okres, stát) a rodné 
příjmení,

b) u odpovědného zástupce údaje uvedené v ustanovení písmene a) obdobně, provozuje-li 
živnost prostřednictvím jeho osoby,

c) zahraniční fyzická osoba jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu, rodné číslo, bylo-
li přiděleno, datum narození, dále bydliště mimo území České republiky, místo pobytu v 
České republice (pokud byl povolen), označení a umístění organizační složky podniku 
v České republice (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li 
přiděleno, poštovní směrovací číslo) a údaje uvedené pod písmenem a) týkající se vedoucího 
organizační složky podniku (s výjimkou rodného příjmení a údaje o místu narození). Je-
li odpovědným zástupcem nebo vedoucím organizační složky podniku osoba s bydlištěm 
mimo území České republiky, uvede též místo jejího pobytu v České republice, pokud mu 
byl pobyt povolen,

d) místo podnikání (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li 
přiděleno, poštovní směrovací číslo),

e) předmět podnikání s vymezením podle odstavce 4, případně další doplňující údaje vztahující 
se k rozsahu živnostenského oprávnění,

f) identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
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g) provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno bezprostředně 
po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou mobilních provozoven a automatů,

h) dobu povoleného pobytu, jedná-li se o osobu, na kterou se vztahuje povinnost mít povolený 
pobyt,

i) titul nebo vědeckou hodnost osob uvedených v písmenech a) až c) zapisované do občanského 
průkazu podle zákona o občanských průkazech (dále jen „titul nebo vědecká hodnost“), 
pokud je budou při provozování živnosti používat,

j) případný požadavek na automatickou změnu adresy místa podnikání na adresu bydliště.

Fyzická osoba připojí k ohlášení, pokud zákon nestanoví jinak,

a) je-li občanem jiného členského státu Evropské unie, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný 
doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského 
státu posledního pobytu; je-li členským státem posledního pobytu Česká republika.  
Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická 
osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem členského 
státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem členského státu posledního 
pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce; doklad podle tohoto bodu může být 
nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud prokazuje i splnění podmínky 
bezúhonnosti,

b) je-li občanem jiného státu než státu uvedeného v písmenu a), výpis z evidence trestů nebo 
rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je fyzická osoba občanem. Nevydává-li tento stát 
výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení 
o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je občanem, nebo před 
notářem nebo orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 
měsíce,

c) je-li odpovědný zástupce občanem členského státu Evropské unie, předkládá doklady podle 
písmene a); tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce, 

d) doklad prokazující její odbornou způsobilost, popřípadě odbornou způsobilost odpovědného 
zástupce, pokud ji zákon vyžaduje,

je-li zahraniční fyzickou osobou, doklady o pobytu, vyplývá-li tato povinnost z § 5 odst. 5; 
zahraniční fyzická osoba, která zřizuje na území České republiky organizační složku podniku, 
doklad prokazující, že má tento podnik mimo území České republiky, a doklady o jeho 
provozování; doklad o provozování podniku nedokládá občan členského státu Evropské unie,

doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístil místo podnikání, liší-li se 
od bydliště (§ 5 odst. 2), nebo má-li bydliště na adrese sídla ohlašovny nebo na adrese sídla 
správního orgánu nebo do nichž umístil na území České republiky organizační složku podniku 
zahraniční osoby; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení 
vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s 
umístěním souhlasí, 

prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na 
prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před 
živnostenským úřadem, 
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doklad o zaplacení správního poplatku podle zvláštního právního předpisu. 

Koncese

Koncesované živnosti uvádí taxativní příloha č. 3 zákona o živnostenském podnikání

Živnostenské oprávnění zaniká: 

a) smrtí podnikatele,

b) zánikem právnické osoby,

c) uplynutím doby, pokud bylo živnostenské oprávnění omezeno na dobu určitou,

d) výmazem zahraniční osoby povinně zapsané v obchodním rejstříku nebo jejího předmětu 
podnikání z obchodního rejstříku,

e) stanoví-li tak zvláštní právní předpis,

f) rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění.

Personální trénink

Kurz dalšího vzdělávání znamená učit většinou ve skupině dospělých lidí, každý je jiný a přesto 
je možné najít u nich mnoho společného. Každý účastník kurzu vstupuje do procesu vzdělávání 
na různé úrovni. Odlišuje se od ostatních svojí intelektuální způsobilostí, tedy schopností 
plánovat učení, řešit úlohy, pracovat s materiály, s dříve nabytými vědomostmi, ale i s odlišnou 
motivací k učení.

Dospělí vstupují do učební situace se svým vlastním sebehodnocením a sebevnímáním 
a je nutno vzít do úvahy více i emociální stránku. Dospělý se učí jinak než dítě. Dospělí 
se účastní učení neradi pod tlakem, v atmosféře obav. Jsou méně soutěživí. Rádi se účastní 
učení, pokud se cítí být partnery a spoluaktéry vzdělávací činnosti.

Je potřebné více využívat metody vzdělávání, kde dospělí participují na řešení problémů, 
případně se zúčastňují nácviků různých dovedností. Problémová a inscenační metoda jsou 
ústředními metodami ve Cvičné firmě a dají se velmi dobře využít právě při personálním 
tréninku.

První střetnutí s potenciálním zaměstnavatelem začíná většinou neosobně – životopisem 
a motivačním dopisem.

Než začnou účastníci kurzu pracovat na vypracování personálních dokumentů, je potřebné 
uskutečnit analýzu jejich osobnosti. A to je první fáze personálního tréninku. Jde o zjištění 
a uvědomění si vlastních schopností a předpokladů (ale i nedostatků) pro určité konkrétní 
potenciální zaměstnání, nebo pro určitou konkrétní podnikatelskou činnost.

Při této analýze lze pomoci účastníkům rozebrat si dosavadní zkušenosti s hledáním zaměstnání. 
Zkušenosti, ať již pozitivní nebo negativní, prezentují ve skupině a mají možnost konfrontace 
s lektory i s ostatními účastníky kurzu.

Zároveň probíhá analýza schopností a dovedností jednotlivých účastníků kurzu, ať již jde 
o odborné, jazykové a osobnostní předpoklady pro výkon daného povolání. Souběžně lze 
vycházet z analýzy pracovních inzerátů a nabídek různých personálních agentur.

Účastníci kurzu jsou často udiveni, co všechno pomůže personální trénink v nich samých 
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odhalit. Všechny dílčí výsledky se ihned cíleně využívají při sepisování základních personálních 
dokumentů, jako je žádost o přijetí do zaměstnání, životopis, motivační dopis a reference.

Podle potřeb (příhraničí, velký zahraniční zaměstnavatel v regionu) a zájmu lze trénovat 
zpracovávání písemností v angličtině a němčině.

Další částí personálního tréninku – druhou fází, je nácvik personálního rozhovoru. Trénují 
se různé typy výběrových řízení. Pozornost je třeba věnovat i telefonickému a e-mailovému 
kontaktu s potenciálním zaměstnavatelem.

Součástí tréninku je nácvik otázek a odpovědí, ale i formální stránka, tj. jak se obléct, co si vzít 
s sebou apod. Závěrem tréninku lze v odůvodněných případech (skladba účastníků kurzu, o 
jaká místa se budou ucházet) simulovat výběrové řízení před vícečlennou komisí. Účastníky 
je třeba operativně upozorňovat na případné chyby, kterých se dopustili a na jejich cílenou 
korekci. Zpětnou vazbu mohou poskytnout nejen lektoři, ale i ostatní účastníci kurzu.

Získání pracovního místa pro znevýhodněné skupiny obyvatelstva, které budou nejčastěji 
účastníky kurzu Cvičná firma, není snadné. U některých znevýhodněných skupin jde především 
o to, aby dostali šanci ukázat, co umí, nebo jak jsou schopní se rychle a kvalitně zapracovat. 
Příprava na pracovní pohovory – personální trénink, je tedy jedna z nejdůležitějších součástí 
kurzu Cvičná firma v dalším vzdělávání.

Personální trénink je rovněž u účastníků kurzu velmi populární. Oceňují příležitost naučit 
se „prodat“ svoje vědomosti a dovednosti, zvýšit si sebevědomí, korigovat nerozhodnost 
a obavy a naučit se zvládat stres, který každý přijímací pohovor sebou přináší.

Nezaměstnaní absolventi mají již v průběhu kurzu možnost operativně aplikovat nové poznatky 
při hledání zaměstnání. Tato zpětná vazba je rovněž přínosná zpětně pro lektora personálního 
tréninku, pomáhá zkvalitňovat daný kurz, ale i zkvalitňovat výuku do budoucnosti.

Právní typy CF, hlavní kritéria při volbě právního typu CF

Výběr právní formy podnikání

Základním kritériem pro výběr právní formy Cvičné firmy je její užitečnost pro budoucnost 
účastníků kurzu. K výběru právní formy podnikání proto dochází až po rozdělení účastníků 
do skupin a po výběru oblasti podnikání. Právní forma Cvičné firmy by měla být totožná s cíli 
budoucích absolventů kurzu.

Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) – fyzická osoba

Pro některé oblasti podnikání je nejvhodnější právní forma osoba samostatně výdělečně 
činná – OSVČ (fyzická osoba). Jedná se často o řemeslníky a řadu oborů činnosti živnosti volné 
a o nejrůznější specialisty, poradce, znalce a další specifické obory.

Výhodou OSVČ je možnost vedení jednodušší daňové evidence (místo podvojného účetnictví) 
a to, že nemusí být zapsány do obchodního rejstříku.

Nejčastějším důvodem, který neumožňuje tuto výhodu využít, je vyšší roční obrat, kterého 
může OSVČ dosáhnout (aby mohla vést daňovou evidenci a nemusela být zapsána v OR).
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Někdy v průběhu podnikání OSVČ zjistí, že je pro ni výhodnější změnit právní typ firmy, ale pro 
začínajícího podnikatele stejně znamená úlevu a usnadnění počátku podnikání začínat jako 
živnostník. Z těchto důvodů doporučujeme v průběhu kurzu projít dobrovolným cvičným 
zápisem do obchodního rejstříku.

Osobní a kapitálové obchodní závody (společnosti)

V ČR, stejně jako v ostatních zemích Evropy převažují mezi různými právními typy firem 
společnosti s ručením omezeným (s. r. o.). Rovněž kvůli náročnosti zpracování vzniku firmy 
- společnosti s ručením omezeným, je vhodné si procvičit všechny základní pojmy a úkony. 
Tento typ právní formy je nejvhodnější pro řadu oblastí podnikání. Absolventi kurzu tedy 
budou možná zakládat právě společnost s ručením omezeným.

Řada účastníků kurzu Cvičná firma se ho sice účastní, aby se naučila, jak začít podnikat, 
ale i nadále preferují stát se zaměstnancem. Při volbě Cvičné firmy - společnosti s ručením 
omezeným, nejlépe procvičí většinu podnikových činností.
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Zaměření činnosti Cvičné firmy

• Hlavním cílem kurzů dalšího vzdělávání Cvičná firma je zvýšení zaměstnanosti, 
resp.  samostatného podnikání znevýhodněných skupin obyvatelstva (např. osob starších 
50  let, absolventů škol (bez praxe), dlouhodobě nezaměstnaných, osob s nižším dosaženým 
vzděláním, zdravotně postižených osob, rodičů na MD …).

• Potenciálními zadavateli kurzů budou často pobočky úřadu práce nebo regionální 
projekty, snažící se omezit nezaměstnanost.

• Jediné eliminační kritérium pro zařazení zájemce do kurzu, které doporučujeme, je 
základní znalost práce s počítačem (případně ukončené základní vzdělání).

• Znalostní úroveň účastníků kurzů bude pravděpodobně velmi rozdílná a bude nutno 
zároveň pracovat s odlišnými skupinami osob, směřujícími k odlišným cílům a potřebujícím 
různý čas na získání vědomostí a dovedností, které jim tento typ kurzu může nabídnout.

• Motivace pro účast a dokončení kurzu může být značná a bude záviset na zadavateli 
(např. možnost získat státní dotace po absolvování kurzu na zahájení podnikání, dávky 
v nezaměstnanosti apod.).

• Velmi se liší zkušenosti s první a druhou skupinou účastníků kurzu v daném regionu a 
dalšími skupinami. Při první nabídce tohoto typu kurzu (zkušenosti z ČR i ze zahraničí) se 
obvykle přihlásí aktivnější zájemci (o další vzdělávání), kteří se zajímají o dění kolem sebe 
a průběžně se „učí“ celý život. Dalšími účastníky kurzu budou pravděpodobně již klasičtí 
„nezaměstnaní“, pro které bude kurz možností získat dotace nebo dávky.

Po úvodním kurzu Cvičné firmy, na kterém se účastníci kurzu seznámili a  (pod  vedením 
lektora) rozhodli:

• jaký (právní) typ Cvičné firmy založí,

• čím se bude CF zabývat,

• kdo budou společníci (majitelé) CF,

• kdo bude členem statutárního orgánu CF,

• kdo bude ředitelem,

• kdo bude pracovat v jakém oddělení a kdo bude jednotlivá oddělení řídit,

• založili si firemní e-mail,

přichází na řadu další činnosti s přesnou identifikací Cvičné firmy, které jsou rozhodující pro 
další činnost kurzu a to především:

• zjistit, jak se vybraná živnost (předmět podnikání, případně obor činnosti) jmenuje.

• provézt průzkum trhu ve své oblasti podnikání.

• sestavit zahajovací bilanci, rozhodnout se, jak velký bude základní vklad, zda si vzít úvěr 
a jaký úvěr
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Co vše se bude probíhat v průběhu kurzu Cvičná firma

Náplň práce Cvičné firmy:

• založení CF,

• řízení CF,

• administrace CF,

• obchodní korespondence,

• hospodářský styk (vnitřní i vnější),

• vytvoření marketingových nástrojů,

• obchodování,

• vedení daňové evidence,

• prezentování CF (na regionálních, celostátních a mezinárodních akcích a soutěžích).

Pokud délka kurzu dovoluje jen základní činnost Cvičných firem, je vhodné nešetřit časem a 
v případě dalšího vzdělávání dospělých provést:

• průzkum trhu (především reálného, ale případně i fiktivního z důvodů procvičení),

• sestavení zakladatelského rozpočtu s přihlédnutím k osobní situaci a plánům jednotlivých 
účastníků kurzu,

• zpracování podnikatelského plánu s ohledem na budoucí plány jednotlivých účastníků,

• sestavení zahajovací rozvahy.

Průzkum trhu

Pro konkurenceschopnost podniku (živnosti) a jeho další vývoj, mají zásadní význam informace. 
Rozhodnutí při zakládání i vedení firmy založená na informacích jsou klíčovým faktorem 
úspěchu. K dosažení úspěchu musí mít firma maximum informací o potenciálních zákaznících 
a o konkurenci a jejích cenách. Sebelepší nápad, sebeschopnější podnikatel, který narazí na 
nezájem zákazníků nebo na přesycený trh, nebude mít úspěch. Chce-li mít podnikatel úspěch, 
chce-li se vyrovnat konkurenci, musí se zabývat průzkumem tržního prostředí v oblasti svého 
podnikání.

Jedná se o zásadní otázku, zdali se za dané situace do podnikání pouštět. Ani při nedostatku 
času v kurzu „Cvičná firma“ nelze tuto oblast pominout.

Marketingovým průzkumem lze získat potřebné objektivní informace pro rozhodování. Může 
být různě náročný časově i finančně, podnikatel (živnostník) jej může realizovat buď sám, 
nebo prostřednictvím specializované agentury. Účastníci kurzu budou v naprosté většině 
zakládat drobné podnikání a budou muset pravděpodobně velmi pečlivě zvažovat počáteční 
náklady. Z toho vyplývá, že základní informace o trhu si pravděpodobně budou muset zcela 
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nebo z většiny zajistit a porovnat sami.

Je třeba, aby si uvědomili, že potřebují objektivní informace minimálně o:

• situaci na trhu, včetně cen,

• chování potenciálních zákazníků,

• možném podnikatelském riziku, včetně nákladů na podnikání

a že je nutno tyto informace brát v úvahu pro správné rozhodování. 

Účastníci kurzu nebudou specialisté v oblasti marketingu. Je tedy třeba je vést k tomu, 
aby  jejich základní průzkum trhu byl:

• správně cílený (dát si čas ke správnému vydefinování),

• využitelný (aplikovatelný) na jejich situaci, pro potřeby jejich živnosti,

• co nejvíce objektivní (zamyslet se nad formulacemi i vyhodnocením, „nenapovídat“),

• co nejúplnější v rámci finančních možností a schopností.

Některé způsoby průzkumu nevyžadují velké náklady, a přesto patří k základním účinným 
metodám průzkumu, jedná se např.:

• sledování zveřejňovaných informací (na internetu, z letáků, tiskových zpráv, obchodních 
tiskovin, …),

• pozorování podnikání konkurence (návštěva - zájem o zakázku u konkurence, získání 
informací o nabídce, termínech, cenách),

• snaha vhodným způsobem získat informace od zákazníků a zaměstnanců konkurence.

Základními metodami u účastníků kurzu Cvičná firma pravděpodobně budou:

• internetový průzkum,

• pozorování,

• osobní rozhovor,

• telefonní rozhovor,

• případně dotazník.

Podle složení skupiny je vhodné v rámci kurzu vybrat jednu z metod a důkladněji ji  probrat. Na 
probrání více metod průzkumu trhu pravděpodobně nebude v rámci kurzu dostatek prostoru.

Cvičit si pozorovací schopnosti a objektivní vyhodnocevání lze od počátku kurzu. Začít lze 
již  odůvodněním výběru oblasti podnikání Cvičné firmy, volbou jména, emailové adresy, loga, 
zaměřením, způsoby propagace apod.
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Propagace, zpracování propagačních materiálů

• Účastníci kurzu, (podnikatelé a živnostníci) se musí naučit komunikovat se současnými 
i potenciálními zákazníky, efektivně a cíleně působit na jejich spotřební chování. Cílem 
propagace je, aby zákazníci o výhodách jejich produktu (službě) věděli, a aby vznikla potřeba 
nakoupit. Tyto cíle si musí účastníci kurzu neutále připomínat.

• Stejně jako v ostatních oblastech kurzu, bude nedostatek prostoru na procvičení celé této 
problematiky a nelze se tedy věnovat komplexně celému propagačnímu (komunikačnímu 
mixu). Je nutno si vybrat oblast či oblasti, které se budou přímo dotýkat většiny skupin 
(Cvičných firem) účastníků kurzu.

Ve většině případů půjde o:

• reklamu (letáky, inzerci, místní média apod.),

• podporu prodeje,

• přímý marketing,

• osobní prodej.

Pravděpodobně většinou půjde o propagaci zaměřenou na konečného zákazníka, spotřebitele.

Je vhodné věnovat dostatek času na zpětnou vazbu od lektora i dalších účastníků kurzu, aby  se 
účastníci naučili pracovat co nejobjektivněji. Probrat např. schéma komunikačního modulu:

1. zdroj (podnikatel nebo celá firma) → 2. sdělení (informace) → 3. zakódování (podoba 
srozumitelná příjemci např. obrázek, logo) → 4. přenos (prostředky přenostu (místní noviny, 
místo pro výlep letáku) → 5. dekódování (příjemcem) 6. příjemce.

Aby příjemce pochopil zdroj a jeho sdělení, je třeba velmi pečlivě sdělení zakódovat.

• U reklamy bude překážkou nedostatečná uživatelská znalost některých účastníků kurzu 
práce s počítačem. Přesto je v silách tohoto kurzu naučit jeho účastníky vytvořit základní 
leták (bez složité grafiky) a inzerát, kterými o sobě „dají vědět“ svému okolí.

• Půjde o to, vytvořit úplné sdělení, ve kterém nebude chybět nic podstatného, jako 
firemní barvy, logo (většinou grafická zkratka jména), jméno firmy, plný kontakt, stručný 
výstižný obsah sdělení, ať již půjde o propagaci firmy nebo o propagaci konkrétního 
zboží nebo  služby, případně upozornění na akci, o propagaci informativní, přesvědčovací 
nebo  připomínací.

• Podpora prodeje zahrnuje krátké stimuly, představující konkrétní motiv koupě. I 
v podnikání malého rozsahu, které bude cílem většiny účastníků kurzu, lze použít drobné 
reklamní předměty, vzorky k vyzkoušení, ochutnávky, slevové kupony, věrnostní stimuly (5. 
zdarma), někdy i soutěže, loterie, prémie a v případě vlastní provozovny, správně vystavené 
zboží nebo  graficky znározněné služby.
• Pravděpodobně většina účastníků se bude zabývat osobním prodejem (osobně 
prováděnými službami) nebo prodejem poštou online (internetové obchody). Podnikatel 
(živnostník) může v tomto případě nejvíce ovlivnit své zákazníky. Pokud však nedokáže 
získat důvěru, může to být jeho velkou nevýhodou. V tomto případě je potřeba pracovat na 
zlepšení obchodní komunikace o to více. 



47

Obchodní komunikace, vedení obchodního rozhovoru

Podstatou obchodní komunikace je přenos informace mezi zdrojem a příjemcem. 
Zdroj  (prodávající) potřebuje příjemce (zákazníka) získat, přesvědčit ho. Většina účastníků 
kurzu bude v přímém styku se svými zákazníky. Budou s nimi komunikovat a posílení 
komunikačních dovedností bude mít velmi pravděpodobně vliv na úspěch jejich podnikání.

V rámci časových možností a potřeb jednotlivých účastníků se lze věnovat kterékoliv části 
široké oblasti komunikačních dovedností např.: přípravou jednání/prodeje, navázáním 
kontaktů, vzbuzením prvního zájmu, analýzou potřeb zákazníků, argumentací, prezentací, 
servisem – následnou péči, uměním vysvětlit problém, říci ne apod.

Podnikatel (živnostník) musí zjistit potřeby zákazníka, aby mu mohl nabídnout správný produkt 
nebo službu. Vhodné otázky mu to umožní zjistit. Další potřebnou dovedností je  umění 
naslouchat.

Zákazníci se rozhodují na základě:

• racionálních potřeb,

• ale i emocionálních potřeb.

• Je nutné přemýšlet o tom, co zákazník chce, ale i o tom, co potřebuje (co mu produkt, 
služba vyřeší).

• Je třeba připravit účastníky kurzu na to, že komunikace se neskládá pouze ze slov.

• Jak nás ovlivňnuje verbální a jak neverbální komunikace?

• 20 % - verbální, z toho 9 % slova, 55 % (rychlost mluvy, gesta, mimika), 36 % tón hlasu,

• 80 % - neverbální.

• Které smysly mají jaký potenciál pro přijímání podnětů?

• zrak – 87 %,

• sluch – 9 %,

• čich, hmat, chuť – 4 %.

• Jaký potenciál mají jednotlivé smysly pro zapamatování podnětů?

• zrak – 30 %,

• sluch a zrak – 50 %,

• sluch, zrak a verbalizace – 70 %,

• sluch, zrak, verbalizace a činnost – 90 %.
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Zpracování podnikatelského plánu

Zpracování podnikatelského plánu záleží na lektorovi po zhodnocení časových možností a potřeb 
účastníků kurzu. Je také možné zpracovat podnikatelský plán na závěr a  na  zkušenostech z 
Cvičné firmy si konkrétněji ukázat možnosti a rizika podnikání a  zpracování podnikatelského 
plánu.

U kurzů dalšího vzdělávání je zpracování podnikatelského plánu velmi potřebné. 
Nad  podnikatelským plánem je třeba přemýšlet již při výběru oblasti podnikání. Navazuje 
na  průzkum trhu.

Každý podnikatelský plán musí obsahovat nejméně:

• základní informace o Cvičné firmě, její název, sídlo, datum vzniku,

• předmět podnikání (u volné živnosti obor činnosti), cíl podnikání, popis produktů nebo 
služeb,

• analýzu situace na trhu, mikroprostředí, makroprostředí, potenciální zákazníci - 
odběratelé, dodavatelé.

Podnikatelský plán si stanovuje cíle na určité časové období, určuje si metody a postupy 
k dosažení vytyčených cílů a také slouží často jako podklad pro banku při žádosti o úvěr. Proto 
je v této fázi opět vhodné v kurzu nepospíchat a zabývat se zvážením rizik podnikání. Zvláště 
v případech, kdy budou účastníci uvažovat o získání úvěru, je nutné probrat hrozbu ůvěrové 
pasti.

Podnikatelský plán lze vytvořit jako text, ale přehlednější je tabulkový formát:

Obchodní závod (Cvičná 
firma): jméno Cvičné firmy

Logo: nejčastěji grafická zkratka jména firmy

Sídlo: přesná adresa sídla CF (vzdělávací instituce)

Vznik: datum zápisu do obchodního rejstříku, případně získání 
živnostenského oprávnění

Předmět podnikání/obor 
činnosti:

přesný název PP (případně OČ) a podrobný popis vlastního 
podnikání

Cíl podnikání: popis základního i vedlejšího cíle podnikání (krátkodobé i 
dlouhodobější cíle firmy)

Popis produktů (služeb): podrobný popis produktů (služeb), uvedení jejich silných i 
slabých stránek

Segmentace trhu:
analýza spotřebitelů podle geografických, demografických 
a psychografických kritérií a podle očekávaného chování 
trhu



49

Mikroprostředí: analýza mikroprostředí firmy

Dodavatelé: analýza dodavatelů

Odběratelé (zákazníci): analýza potenciálních zákazníků

Konkurence: silné a slabé stránky konkurence

Makroprostředí: analýza makroprostředí firmy

Ekonomické prostředí: finanční náklady podnikání, vlastní zdroje, možnost získání 
a splácení úvěru, odhad zisku, infrastruktura

Regionální vlivy: specifika regionu a sousedících regionů, přeshraniční vlivy

Sociální prostředí: sociální a příjmová struktura obyvatelstva

Politické vlivy: legislativa, podpora podnikání, projekty, granty, výběrová 
řízení a možnosti zapojení se

Kulturní vlivy: tradice, zvyky, spotřebitelské zvyklosti a preference

Přírodní prostředí: analýza přírodního a geografického prostředí

Sestavení zakladatelského rozpočtu a zajištění potřebných zdrojů 
financování

Zpracování zakladatelského rozpočtu záleží na rozhodnutí lektora po posouzení časových 
možností a potřeb jednotlivých účastníků kurzu, u dalšího vzdělávání je však velmi žádoucí a  to 
buď při zahájení činnosti Cvičné firmy, nebo na závěr, na zkušenostech nabytých v průběhu 
procvičování vzniku a provozování Cvičné firmy.

Jedná se především o:

• rozpočet potřebného kapitálu na založení a počáteční činnost podniku,

• rozpočet majetku a zdrojů jeho krytí,

• rozpočet předpokládaných výnosů, nákladů a zisku,

• rozpočet předpokládaného toku příjmů a výdajů,

• výpočet předpokládané rentability a návratnosti.

Zakladatelský rozpočet je možné sestavit ve zjednodušené formě:

• rozpočet potřebného kapitálu na zahájení podnikání,
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• rozpočet majetku a zdrojů k jeho krytí.

Finanční zdroje, které Cvičná firma potřebuje k založení, a počáteční činnosti jsou získány 
většinou finančními vklady zakladatelů.

Cvičná firma sestaví zahajovací rozvahu ke dni zápisu do OR, případně ke dni zahájení podnikání 
(živnostenské oprávnění).

V bilanci jsou u CF minimálně uvedena aktiva a pasiva, včetně jejich ocenění.

Aktiva:

• majetek firmy,

• pohledávky za zapsané základní jmění,

• ostatní pohledávky společníků,

• aktiva dohromady.

Aktiva představuje většinou u Cvičných firem základní kapitál – peněžní vklad. Mezi aktivy se 
občas vyskytují nemovitosti, automobily nebo zařízení Cvičné firmy.

Pasiva:

• vlastní zdroje,

• základní jmění,

• rezervní fond (ze zákona),

• pasiva dohromady.

Mezi pasiva zakládané Cvičné firmy patří nejčastěji vlastní kapitál. 

Vedení účetnictví a daňové evidence

• V kurzu Cvičná firma se zpravidla nepovede ani podvojné účetnictví, ani daňová evidence. 
Sice tato problematika k zakládání a vedení podnikání patří, ale v tomto typu kurzu nebude 
dostatek prostoru k procvičení této oblasti.

• V případě většího zájmu většiny účastníků kurzu lze vést zjednodušenou verzi daňové 
evidence, základní účetní knihy.

• Pokud někteří účastníci kurzu pocítí potřebu se s vedením daňové evidence, případně 
s podvojným účetnictvím, seznámit, budou jim doporučeny specializované kurzy, zabývající 
se touto problematikou.

• Výjimkou budou skupiny účastníků, kteří více či méně účetnictví znají a budou se zajímat 
např. o založení firmy (živnosti), zabývající se zpracováním účetnictví. Zájem o tento typ 
Cvičné firmy není zdaleka výjimkou. Nic nebrání, aby si ve Cvičné firmě procvičili znovu 
i vlastní účetnictví CF. Lektor jim bude v takovém případě individuálně k dispozici např. 
při  konzultacích, ale látka zpravidla nezasáhne do výuky celého kurzu.
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• Ostatní účastníci kurzu dostanou krátkou informaci o podvojném účetnictví a daňové 
evidenci, ale spíše v rozsahu, čím se liší, jaké účty (knihy) je třeba vést, s jakými termíny 
se  setkají.

• Rovněž se budou účastníci kurzu zabývat de facto účetnictvím, když budou tvořit 
zahajovací rozvahu a ke konci analyzovat své počáteční plány a vstupy (uzávěrka a závěrka).

Způsoby vedení účetnictví

Volba způsobu účtování (ručně nebo na počítači) a volba účetního programu je plně 
na  rozhodnutí lektora Cvičné firmy, respektive na potřebách účastníků kurzu.

Většinou půjde o vedení daňové evidence ručně.

Pokud chce někdo z účastníků kurzu vést účetnictví (daňovou evidenci) na PC a softwarové 
vybavení v učebně to umožňuje, nic tomu nebrání. Rovněž nic nebrání účastníkům kurzu, 
aby  si donesli vlastní notebook se softwarem, který používají nebo ve kterém se chtějí 
zdokonalit.

Zahájení podnikatelské činnosti

Při zahájení podnikatelské činnosti Cvičné firmy je potřeba sestavit na základě inventarizace 
a ve správném ocenění soupis majetku, závazků a vlastní jmění firmy k datu zahájení. Stane 
se východiskem pro posouzení vývoje firmy v dalším období a je základem pro další vedení 
daňové evidence nebo účetnictví.

V daňové evidenci je soupis majetkových závazků a jmění firmy východiskem pro zápisy 
počátečního stavu majetku a závazků do účetních knih.

V podvojném účetnictví je východiskem pro sestavení zahajovací rozvahy ke dni vzniku účetní 
jednotky a poté pro rozpis počátečních stavů aktiv a pasiv na účty syntetické a analytické 
evidence.

Výdaje, respektive náklady spojené se vznikem Cvičné firmy ještě před zahájením činnosti a 
doložené průkaznými účetními doklady, budou zaúčtovány také do účetních knih (zřizovací 
výdaje).

Daňová evidence

V daňové evidenci Cvičná firma otevírá a vede potřebné účetní knihy, aby v nich mohla 
evidovat příjmy a výdaje, majetek, závazky a aby mohla zjistit výsledek hospodaření podniku. 
Proto zákon o účetnictví stanoví, že účetní jednotky, které účtují v soustavě daňové evidence, 
vedou:

• peněžní deník,

• knihu pohledávek a závazků,

• pomocné knihy o ostatních složkách majetku a o závazcích z pracovně právních vztahů 
- pokud pro ně mají použití. Zejména jde o inventární knihy a inventární karty investičního 
majetku (hmotného a nehmotného), knihy zásob (skladní karty) materiálu, výrobky atd., 
knihy evidence nepřímých daní (daně z přidané hodnoty popř. i spotřebních daní), mzdovou 
evidenci (mzdové listy) apod.

Pro správné vedení daňové evidence je možné všechny potřebné tiskopisy zakoupit v řadě 
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prodejen. Účetní zápisy daňové evidence jsou zpravidla centralizovány. Vede si je buď sám 
podnikatel nebo jím pověřený zaměstnanec nebo specializovaná firma, kterou podnikatel 
pověřil vedením účetnictví (odpovědnost za účetnictví však má podnikatel).

Účetní uzávěrka a účetní závěrka

Ve světě cvičných firem jsou požadavky na účetní uzávěrku a závěrku nižší než v reálném 
podnikatelském prostředí. Je to dané tím, že:

• Cvičné firmy mají většinou veškerý majetek „na papíře“ a není třeba provádět fyzické 
ohledání,

• většina Cvičných firem rovněž neprovádí v průběhu inventarizace oceňování majetku,

• množství zásob a pohledávek je výrazně nižší než u reálného podnikatelského subjektu. 
Toto vše usnadní především přípravnou fázi účetní uzávěrky,

• v další fázi účetní uzávěrky je třeba doúčtovat kurzové rozdíly (pokud firma obchoduje 
se zahraničím nebo pokud vlastní devizový účet), provést časové rozlišení nákladů a 
výnosů, stanovit dohadné a opravné položky, rezervy a zásoby na cestě. Toto vše se účtuje 
k poslednímu dni účetního období,

• nejdelší částí účetní uzávěrky je zjištění hospodářského výsledku, výpočet daní a uzavření 
knih.

V daňové evidenci jde především o uzávěrku peněžního deníku (uzávěrkové účetní zápisy, 
podtržené součty), popř. knihy pohledávek a závazků a pomocných knih.

V daňové evidenci sestavuje účetní jednotka:

• výkaz o majetku a závazcích,

• výkaz o příjmech a výdajích.

V podvojném účetnictví jde o uzavření deníku resp. deníků (součty - deníkový obrat), hlavní 
knihy (zjištění obratů, zůstatků a uzavření účtů - převody na účet zůstatků a ztrát a konečný účet 
rozvažný), knih analytické evidence. Předtím se přezkušuje formální správnost účetních zápisů 
(předvahy, kontrolní soupisky) a věcná správnost účetních zápisů (inventura, inventarizace).

Účetní závěrku představují v podstatě účetní výkazy, sestavené na základě účetních zápisů.

V podvojném účetnictví účetní jednotka sestavuje:

• rozvahu (bilanci),

• výkaz zisků a ztrát,

• přílohu.

V obou případech musí být účetní závěrka podepsána buď statutárním orgánem firmy- 
právnické osoby nebo fyzickou osobou, která je účetní jednotkou.

Úloha podvojného účetnictví a daňové evidence

Lektor krátce upozorní účastníky kurzu na roli účetnictví, jaké informace může firmě přinést a 
které orgány mají kontrolní pravomoc:
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• účetnictví slouží především firmě samotné. Poskytuje managementu firmy (podnikateli) 
potřebné informace o majetku firmy a jeho složení, o závazcích, o vlastním jmění, o jejich 
vývoji, o nákladech a výnosech (výdajích a příjmech) a o hospodářském výsledku,

• umožní získat informace v potřebné míře s cílem jejich využití pro hodnocení hospodaření 
firmy, finanční situace, pro výhled do příštích období atd.,

• účetnictví Cvičné firmy, účetní doklady (zejména datové) jsou důležitým zdrojem 
informací pro finanční úřad, zejména pro kontrolu správnosti daňových přiznání firmy a 
placení daní. Obdobně je tomu i u správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven,

• významné informace může účetnictví, účetní rozvaha a účetní závěrka poskytnout 
i financující bance, popř. obchodním partnerům a akcionářům (společníkům),

• proto je nutné při vedení a využívání účetnictví věnovat mimořádnou pozornost 
kvalitě účetnictví, (např. evidenci nákladů, výdajů, výnosů, příjmů, daní), účetní závěrce a 
sestavování daňových přiznání a příloh k nim,

• všechny účetní zápisy, účetní doklady, účetní knihy, písemnosti účetnictví musí být 
pečlivě uschovány i po ukončení účetního období v podnikovém archivu a  to  odděleně od 
ostatních podnikových písemností. Podrobnosti a lhůty úschovy stanoví zákon.
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Zákony z oblasti obchodní a živnostenské, účetnictví, daní, pojišťovnictví a občanského práva

Sbírka zákonů: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Sbírka právních předpisů: http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/

Ministerstvo spravedlnosti (veřejné rejstříky): www.justice.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu: http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/zivnost-
podnikani/

Ministerstvo práce a sociálních věcí: http://www.mpsv.cz/

Finanční úřady: http://www.financnisprava.cz

Správa sociálního zabezpečení: http://www.cssz.cz

Všeobecná zdravotní pojišťovna: http://www.vzp.cz/

Portál veřejné správy: http://portal.gov.cz/portal/obcan/

MPSV (pracovní právo): http://www.mpsv.cz/

Informace pro podnikatele: http://ec.europa.eu/small-business/

Informace pro podnikatele: http://www.czechinvest.org

Informace pro podnikatele: http://business.center.cz/business/urady/

Informace pro podnikatele: http://www.ipodnikatel.cz/

Informace pro podnikatele: http://www.jobs.cz/poradna/

Informace pro podnikatele: http://www.jakpodnikat.cz/

Informace pro podnikatele: http://www.podnikatel.cz/clanky/

Předávání obsažných zásilek přes internet: http://www.leteckaposta.cz/

Miroslav Barták, Učebnice Fiktivní firma v dalším vzdělávání: ISBN 978-80-905882-0-2: http://
fiktivnifirmy.evzdelavani.eu
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Inspirace k podnikání, co je cvičná firma

1. Podnikatelský záměr

2. Zakladatelský rozpočet

3. Registrace cvičných firem (živnostenský/obchodní rejstřík, správa sociálního zabezpečení, 
zdravotní pojišťovna)

4. Zdroje pro zahájení podnikání

5. Průzkum trhu

6. Reklama, marketingové materiály

7. Komunikace se zákazníkem (osobně, telefonicky, mailem, prostřednictvím webových 
stránek a sociálních sítí)

8. Povinnosti vůči zákazníkům, tvorba obchodních podmínek

9. Jak zřídit a provozovat e-shop

10. Step by step / Jaké kroky mám podniknout k úspěchu?
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