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1. Vnější prostředí podniku

Podnik v zájmu uspokojení potřeb a přání zákazníků vstupuje do kontaktu s řadou 

subjektů. Například vztah k:

• dodavatelům a odběratelům

• bankám, pojišťovnám a podobným finančním institucím

• úřadům ( FÚ, ŽÚ, SSZ, ZP,…)

• státu 

Je velmi důležité, aby vnější vztahy v podniku byly co nejlepší, protože dobré vztahy 

rozvíjí další rozvoj firmy a naopak.  Tyto vztahy vytváří především vedoucí pracovníci, 

kteří svým jednáním ovlivňují chod firmy. Musí dbát například na:

• dobré obchodní vztahy

• kolektiv kvalifikovaných pracovníků 
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2. Podnikatelský záměr – jeho význam a obsah

Kvalitní podnikatelský záměr je základem každého dlouhodobě úspěšného podnikání 

a jako takový představuje zdaleka nejúčinnější způsob snižování podnikatelského rizika. 

Úspěšný nezávislý profesionál proto zahajuje své počínání dobrým nápadem a jeho 

následovným rozvíjením.

Podnikatelský záměr je vlastně správnou odpovědí na drtivou většinu začátečnických 

dotazů: 

• Kde mám vzít nápad?

• Kolik budu do začátku potřebovat peněz? 

• Uživím se při stávajících cenách a prosadím se v takové konkurenci? 

• Čím začít? 

• Mám si brát nějaké zaměstnance? 

• …a tak dále. Mnohem lepší, než takto tápat, je nejdřív trochu přemýšlet.

Dobrý nápad:

• je více než důležitý pro úspěšnost podnikatelského záměru

• chybou mnoha začátečníků jsou příliš obyčejné nápady bez jakékoliv invence 

a originality

• inovace jsou základním hybatelem tržní ekonomiky a kdo přichází s novými 

zajímavými nápady, ten bude mít zákazníků dost i bez drahé reklamy

Doporučení:

• Nedávejte zbytečně šanci konkurenci a držte svůj nápad v tajnosti, dokud to jen 

bude možné. Rozhodnete-li se s někým poradit, vyberte si důvěryhodné osoby 

a zavažte je slibem mlčení.

• Mějte na paměti, že ani sebelepší podnikatelský záměr není důležitější než vy 

sami. Proto do něj započítejte několik týdnů dovolené i čas na pravidelnou 

relaxaci a průběžnou obnovu zdraví a sil.
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• Počítáte-li s budováním značky, požádejte o registraci ochranné známky hned, 

jakmile se rozhodnete pro její definitivní znění či podobu.

• Promyslete postupné uskutečňování podnikatelského záměru tak, abyste začali 

tím nejdůležitějším, co bude tvořit jádro vašeho podnikání. Méně podstatné 

úkoly seřaďte podle priority, položíte si tím základy dobrého hospodaření 

s     časem  .

Co by měl obsahovat podnikatelský záměr:

• představení svého podnikatelského záměru

• v čem chci podnikat

• vlastní strategie

• jaké zákony se k mému podnikání vztahují

• průzkum trhu

• zákazníci

• konkurence

• reklama

• výrobek

• cena

• komunikace se zákazníkem

• distribuce

• financování

• majetek

• dlouhodobý 

• oběžný
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3.  Vztahy podniku k     úřadům a institucím ( FÚ, ŽÚ,   
SSZ,ZP,…)

Prosperující stát by nemohl fungovat, kdyby nebyl nějak veden. Firmy se musí řídit 

nejrůznějšími zákony,normami a nařízeními. Tato nařízení kontrolují nejrůznější státní 

instituce, které jejich nedodržení  trestají pokutami a penále

• FÚ – finanční úřad   – podniky musí platit daně a odvádět daňová přiznání, výši 

daně si sami vypočítají a v termínu ji zaplatí, FÚ kontroluje správnost výpočtů a 

včasné placení, při nesrovnalosti ukládá penále (pokuty), smyslem daní je 

vytvořit zdroje státního rozpočtu, tvoří jeho příjmy, druhy daní: DPH, daň z 

příjmu, spotřební daň

• ŽÚ – živnostenský úřad   – když chceme podnikat jako živnostníci, musíme zajít 

na ŽÚ a na něm nahlásit svou živnost

• SSZ – správa sociálního zabezpečení   – od lidí kteří se nějakým způsobem 

podílejí výrobního procesu vybírá peníze, které následně přerozděluje těm, kdo 

se na prac. procesu podílet nemohli ( nezaměstnaní, maminky na rodičovských,

…). Každý podnikatel musí na SSZ odevzdat své příjmy a výdaje za uplynulý 

rok a podle toto bude státu platit zálohy na soc. pojištění. Pokud nezaplatí včas 

nastupují různé penále

• ZP – zdravotní pojišťovna   -  podobný princip jako u SSZ, finance jdou jen na 

léky pro nemocné, hospitalizace,…
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4.   Pojištění podnikatele, jeho význam, základní pojmy,   
druhy pojištění – zákonné a komerční, hospodářská 
komora, rozvojové programy pro podnikatele

Pojištění podnikatele

Při podnikání vznikají situace, kdy dochází ke vzniku škod a před těmito škodami 

( povodně, požár,..) se může podnik chránit pojištěním.

Základní pojmy:
• pojištění – firma platí pojišťovně tzv pojištění na neočekávanou událost, 

kterou si sama zvolí. Po vzniku události, proti které jsme byly pojištěni, 

firmě  pojišťovna uhradí škodu a tím může firmu uchránit před velkými 

finančními ztrátami

• pojišťovna – subjekt, který na sebe přebírá riziko, že nahradí škodu nebo 

část škody způsobené firmě neočekávanou situací pro kterou byla daná firma 

pojištěná

• pojistka – písemná smlouva o pojištění, kterou pojišťovna sepíše s firmou 

dle pojistných podmínek

• pojistná částka – na ni se uzavírá pojištění a platí se pojistné

• pojistné – částka, kterou platí pojištěný ( FO či PO ) na základě pojistné 

smlouvy za poskytnutí pojistné ochrany

• pojistná událost – předem smluvně vymezená událost, proti niž se pojištěný 

pojistil

• pojistná náhrada – částka, kterou pojišťovna vyplatí pojistnému jako 

náhradu škody za vzniklou pojistnou událost
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Druhy pojištění:
 Zákonné pojištění – zákon může stanovit, že pro určitý druh subjektů vznikne 

pojištění bez uzavření pojistné smlouvy

• zákonné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 

motorového vozidla

• zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo 

nemoci z povolání – vztahuje se na všechny zaměstnavatele

 Povinné smluvní pojištění – zákon může uložit povinnost FO nebo PO uzavřít 

pojistnou smlouvu v případě když je s určitou činností spojené nějaké riziko

• pojištění za škodu ( veterináři, lékaři, provoz letadel, daňové poradenství

 Dobrovolné smluvní pojištění – není povinné a je uzavíráno na komerční bázi

• souhrnné pojištění majetku

• pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností a vadou 

výrobku

• pojištění odpovědnosti autodopravce

• živelní pojištění

• pojištění pro případ krádeže, vloupání nebo loupežného přepadení

5. Hospodářská komora
zákon č 301 / 1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR

- je zřízena k podpoře podnikatelských aktivit mimo zemědělství, potravinářství a 

lesnictví k prosazování  a ochraně zájmů a k zalištování potřeb svých členů
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Hospodářské komory:  
• napomáhají zejména malým a středním podnikatelům při řešení jejich problémů 

s co nejnižšími náklady 

• členství v komoře se stává zárukou serióznosti firem, které se vstupem do 

komory zavazují dodržovat zásady etiky podnikání.

• komory jsou samosprávními organizacemi, které sdružují PO a FO které 

podnikají a sami zažádali o přijetí do komory

• komory jsou PO a zapisují se do OR

• sídlo má v Praze, ale jsou i okresní komory, které se mohou slučovat v 

regionální

Agrární komora 

- je zřízena za stejným účelem v oblasti lesnictví, potravinářství a zemědělství

- sídlo má v Olomouci

Působnost komor:

• poskytují svým členům poradenské a konzultační služby v otázkách 

spojených s podnikatelskou činností

• organizují vzdělávací činnost

• vydávají vyjádření a odborná stanoviska

• zabezpečují propagaci a šíření informací o pod. činnosti svých členů

• dbají, aby členové komor vykonávali  podnikatelskou činnost odborně a 

v souladu s právními předpisy

• navazují a rozvíjejí styky s komorami v zahraničí

• zřizují stálé smírčí komise k předcházení obchodním sporům mezi svými 

členy
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6. Rozvojové programy pro podnikatele 

Zákon č 299/ 1992 Sb.

Stát se snaží podporovat malé a střední podnikatele, uvědomuje se, že jsou na trhu 

znevýhodnění zvláště v počátcích svého podnikání a to z důvodů malé kapitálové síly, 

nedostatečné orientace v tržním prostředí,… Rozvojové programy jsou každoročně 

aktualizovány a realizuje je Českomoravská záruční a rozvojová banka. 

Programy jsou zaměřeny na:
• zvýhodnění podmínek podnikatelů při získání úvěru, investičně zaměřených 

úvěrů

• intenzivnější rozvoj podnikání ve vybraných regionech a obcích

• zlepšení zaměstnanosti občanů z problémových skupin obyvatel

Podpora realizace vybraných projektů se realizuje pomocí 
ekonomických nástrojů:

• záruky na bankovní úvěr, leasing

• zvýhodněné středně či dlouhodobé úvěry

• nenávratný finanční prostředek

• příspěvky na úhrady úroků

• bezúročná půjčka

• nenávratný finanční příspěvek na zvýšení zaměstnanosti

Prostředky pro tyto podpory jsou poskytovány ze státního rozpočtu a jsou poskytovány 

na smluvním základě při splnění základních podmínek stanovených v jednotlivých 

programech podpory. Podnikatelský projekt musí mít charakter průmyslové, stavební 

nebo řemeslné výroby, služeb vč. zdravotnických, obchodu, vnitrozemské vodní a 

osobní hromadné dopravy regionálního významu. O přiznání podpory rozhoduje po 

vyhodnocení  podnikatelských projektů předložených na příslušných tiskopisech 

Českomoravská záruční a rozvojová banka. 
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