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ZÁKLADY 

PODNIKÁNÍ 



PODNIKÁNÍ 

soustavná samostatná činnost určité osoby 
za účelem dosažení zisku 

Obchodní zákoník podnikání definuje jako 
soustavnou činnost prováděnou 
samostatně podnikatelem vlastním 
jménem a na vlastní odpovědnost, za 
účelem dosažení zisku 



 zisk – příjmy z prodeje služeb nebo 
 výrobků jsou vyšší než náklady  
 spojené s podnikáním 
 

 ztráta – náklady spojené s 
 podnikáním jsou vyšší než tržby z 
 prodeje služeb nebo výrobků 

 
Cílem podnikání je dosažení zisku. 
 



 DRUHY (OBORY) PODNIKÁNÍ 

 obchod (nákup zboží a jeho další prodej) 

 poskytování služeb (kadeřník, oprava  
obuvi, vymalování bytu) 

 výroba (oděvy, potraviny, automobily) 

 

většina firem tyto služby kombinuje – 
pekárna upeče chléb a prodává ho ve 
vlastní prodejně 



NEŽ ZAČNEME PODNIKAT 

nápad 

obor, kterému rozumím (odpovídající 
vzdělání v něm) 

průzkum trhu - zájem o produkty (zájem 
o služby a výrobky v dané lokalitě, složení 
obyvatel) 

konkurence (jaké služby, jaké produkty a 
za jaké ceny se již nabízí v dané oblasti) 



NÁKLADY  

mzdové (mzdy zaměstnanců) 

materiálové (materiál nutný pro výrobu) 

režijní (pronájem, topení, elektřina, 
voda,  úklid, odvoz odpadu, poštovné, 
pohonné hmoty, pojištění, telefony) 

investiční (náklady na vybavení) 

zisk – odměna pro podnikatele 



ZAHÁJENÍ  PODNIKÁNÍ 

 volba formy podnikání 

 právnická osoba 

 fyzická osoba 

 financování 

 vlastní úspory 

 půjčka – úvěr - nejčastěji od banky – 
  ta požaduje podnikatelský plán – 



(kde, jak a v čem se bude podnikat,  
očekávané výsledky),  
na jeho základě banka zváží, zda bude  
podnikatel schopen splácet splátky –  
většinou požaduje ručení vlastním  
majetkem 


