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Milí studenti, 

připomínám pro Vás pravděpodobně POSLEDNÍ test v tomto pololetí, který si napíšete ve 

středu 12. 5. , a to z Pojištění, Podnikání, Živnosti. Zároveň na stejnou hodinu máte DOMÁCÍ 

ÚKOL zjistit co je to podnikatelský záměr a 5 věcí, které by měl obsahovat. 

Dále přikládám poznámky z další látky (viz. níže) i za dobu kdy budete na svářečském kurzu. 

Připravte si dotazy na to, co Vám není jasné a rádi byste si nechali dovysvětlit. 

Zde také přikládám videa k tématu: 

VIDEO: podnikatelský plán - https://www.youtube.com/watch?v=Ev2YPIwXTww 

 právní formy podnikání - https://www.youtube.com/watch?v=SfklUStOWA4 

 

TÉMA: PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR (PLÁN) 

- Je ………………………………………………………………………... 

- Podnikatelský záměr je důležitý, protože: 

o napomáhá při stanovení životaschopnosti podniku na cílovém trhu, 

o poskytuje podnikateli vodítko pro jeho činnost, 

o slouží jako důležitý nástroj při získávání finančních zdrojů. 

- Podnikatelský záměr obsahuje odpovědi na otázky typu: 

o Kde jsme nyní, kam chceme jít, jak se tam chceme dostat. 

- Význam podnikatelského záměr (plánu) 

o Pro podnikatele - usnadní plánování a řízení podniku, pro získání cizích zdrojů (úvěry, 

půjčky), 

o přikládá se např. k žádosti o úvěr. 

- Obsah podnikatelského záměru 

o Obor podnikání - charakteristika výrobků, služeb, výhod apod. 

o Cíle podnikání - výhled, pozice na trhu, zisk apod. 

o Vybavení podniku - peníze, majetek, pracovní síla, organizační schéma apod. 

o Marketingový plán - cenová politika, způsob prodeje, průzkum trhu – výsledky, 

o propagace, prodejní politika – zaměření na skupiny apod. 

o Výrobní plán - řízení výroby, výrobní postup, zásobování apod. 

o Právní forma, odbornost, zkušenosti. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ev2YPIwXTww
https://www.youtube.com/watch?v=SfklUStOWA4


 

 

o Časový harmonogram - na jednotlivé měsíce. 

o Finanční plán 

TÉMA: MAJETEK PODNIKU 

Co je to majetek podniku? 

- Jde o prostředky k provozní činnosti podniku. 

Jak dělíme majetek podniku? 

- Majetek dělíme podle druhu na: 

o Dlouhodobý a 

o Oběžný 

I. DLOUHODOBÝ MAJETEK 

- Má dlouhodobou povahu 

- Jeho doba použitelnosti je více než 1 rok 

- Nemění svou podobu, ale opotřebovává se, což vyjadřujeme odpisy 

a. Dlouhodobý hmotný 

 Odepisuje se, 

 vstupní cena je vyšší než 40 000,- 

 nemovitý i movitý 

b. Dlouhodobý nehmotný 

 vstupní cena je vyšší než 60 000,- 

 odepisuje se 

 např. software, patenty, licence, know-how, značka firmy apod. 

c. Dlouhodobý finanční majetek 

 dlouhodobé cenné papíry 

 určený k dalšímu zhodnocení a získání kapitálu 

 

II. OBĚŽNÝ MAJETEK 

- krátkodobá povaha 

- rychle mění svou formu 

- většinou se jednorázově spotřebovává 

a. Zásoby 

 materiál 

 nedokončená výroba, 

 hotové výrobky, 



 

 

 zboží atd. 

b. Krátkodobý finanční majetek 

 peníze v pokladně, 

 ceniny, 

 krátkodobé cenné papíry 

c. Pohledávky 

 za odběrateli, 

 za zaměstnanci a společníky 

 ostatní 

 

- Základní rozdělení zdrojů financování: 

 

o Vlastní (základní kapitál, nerozdělený zisk, odpisy, fondy) 

o Cizí zdroje (závazky) 

 


