
„The only thing worse than starting
something and failing... is not
starting something.“

Seth Godin

Základy podnikání – právní aspekty 
aneb jak začít podnikat a na co si dát v 
podnikání pozor

PREZENTACE

12. 05. 2022

Constelius s.r.o., advokátní kancelář
JUDr. Martin Šíp



• První business ji nedopadl, pak přišel jiný nápad a za 7 let se
z malé firmičky, kterou Simona Kijonková odstartovala ze svého
obývacího pokoje, stala nadnárodní firma se 400 zaměstnanci a
400 miliony obratu, která působí v 7 zemích a přepravila již téměř
12milionů zásilek.

• Všechno začalo u Josefa Průši začalo při rozhodování zda si vylepší
DJ výbavu 3D tištěnými díly nebo tabletem. Pak začal pomalu
vyvíjet vlastní tiskárny a za těch sedm let, co prodává své 3D
tiskárny, vyrostl zmalého kutila v lídra segmentu.



• David Špunar a Jan Sláma se jednou potkali ve frontě na 
oběd a jejich život se od základu změnil. Když jim bylo 
třináct let, přišli s mobilní aplikací Taháky do kapsy. Tu si 
stáhly stovky tisíc lidí. V 16 se nechali zplnoletnit, protože 
jejich podnikatelské plány mířili dál. Vytvořili aplikaci proti 
šikaně, kterou dneska používá na dva tisíce škole. 

•

Foto z Forbes.cz 













Předmět podnikání obor:

Klíčový produkt/služba:

Název (společnosti) – firma:

Heslo – slogan:

Forma podnikání:





Založení společnosti  - (právní aspekty)

Byznys plán/finanční plán:

- Co, jak, pro koho a s kým (a proč)? Komu dávat obchodní podíl a komu ne (jaké vnosy)?

- Jaké potřebujeme náklady na zahájení podnikání?

- Jak je budeme financovat?

- Základní risk analýza byznys plánu – co může (právně) ohrožovat náš byznys

Postup při založení společnosti/zahájení podnikání:

Náklady na založení společnosti:

Přehled forem podnikání a jejich srovnání:

- Základní principy „omezeného ručení“ + splacení základního kapitálu

Na co nezapomenout při založení společnosti:

- Ochrana klíčových majetkových hodnot podnikání – vytvoření TREZORU a ŠTÍTU

- Nastavení vlastnické a řídící struktury, a základních kontrolních mechanismů

Podíl a vklad





Hlasovací práva

Podíl 1 Podíl 2 Podíl 3 Podíl 4



Financování: Daňové aspekty/daňové schéma Tvého byznysu:

Účetní aspekty: Základy finanční gramotnosti (rezerva, záloha, daň)



Zdroj:  

Lena_Datsiuk, Factory Icon, pollution concept. Vector flat illustration. - stock vector, [online]. 7 December 2020 [cit. 2010-12-7]. Dostupný pod licencí Royalty-free, dostupný na 
www.gettyimages.no/detail/illustration/factory



Nehmotný majetek 

Zdroj:  
Ylivdesign, [online]. 11 December 2020 [cit. 2010-12-11]., dostupný na www.vectorstock.com/
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Cy k l u s  ž i v o t a  p o d n i k u
K a ž d á  c e s t a  T ě  d o v e d e  k  c í l i … .

START UP!

Založení podnikání –
porodní bolesti

PRODUKCE
Výkonnostní období a 
hledání

VÝVOJ
Zkušenosti a zralost

Rozšiřování či konec?

BEZPEČNÝ PŘÍSTAV
Jak to všechno skončí?

Exitové varianty

Důchod, předání či jiný

Návaznost konce a 
začátku – vše podstatné 
se řeší na konci !!!



Ochranná známka
…. je právní nástroj ochrany značky, 
pomocí které firmy identifikují samy 
sebe, své výrobky a služby a tím se 
pro zákazníky odlišují od ostatních 
firem, které na trh přinášejí stejné 
nebo podobné výrobky a služby.



Kovosvit MAS Foundry a.s.
Historie. Firma vznikla v roce 1901 v
Táboře pod názvem Mlékárenské
družstvo táborské. Zkratkou z tohoto
názvu později vznikla značka Madeta, a
to buď jako jako akronym nebo zkratka
anglických slov made in Tábor –
vyrobeno v Táboře. Název byl používán
od roku 1944, v roce 1945 byl oficiálně
registrován.



Mattoni 1873 a.s.

(firma = název)

Závod
Ochranná známka

PrProdu
Produkt





Na následujícím linku najdete krátký test, 
pomoci kterého si zopakujete nově získané 
znalosti: 

https://bit.ly/3k7sV57



JUDr. Martin Šíp, 
advokát společnosti Constelius s.r.o., advokátní kancelář

Tento vzdělávací materiál je určen výhradně příjemci, klientům společnosti Constelius s.r.o., advokátní kancelář a obsahuje
základní a zjednodušený souhrn informací o obchodních korporacích a souvisejících aspektech podnikání. Neuděluje Vám
žádné právní nároky k duševnímu vlastnictví s ním související. Můžete ji kopírovat a používat pouze pro své vnitřní
vzdělávací účely.


