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Milí studenti, 

připomínám, že na úterý 16.3. máte DOMÁCÍ ÚKOL. 

Dále zopakujeme personalistiku a výrobní činnosti a probereme marketing a management. 

 

Téma: DOMÁCÍ ÚKOL NA 16.3. 

1. Musí každá firma investovat? 

2. Musí mít každá firma zásoby? 

3. Vymysli 5 investičních možností. 

4. Vymyslete, jaký produkt budete vyrábět a komu. 

5. Pro tento produkt vymyslete reklamní slogan. 

TÉMA: PODNIKOVÉ ČINNOSTI  

1. ZÁSOBOVÁNÍ 

Zásady racionálního zásobování: 

- nakupujte jen to, co potřebujete, 

- nakupujte jen tolik, kolik potřebujete, 

- zvažujte náklady související s pořízením zásob a rozhodujte, kdy, od koho a kolik nakoupit. 

Jak naplánovat hodnotu nákupu zásob? 

Kolik zásob budu potřebovat: 

- zjistíme to, co se spotřebuje při výrobě nebo obchodování, výpočet potřeby zásob pak provedeme 

například z norem výrobní spotřeby nebo podle ukazatelů prodejnosti zboží, 

- určíme to, co musí zůstat ve skladě jako konečná zásoba, což firma určí s ohledem na potřeby 

počáteční zásoby pro příští období 

 

2. VÝROBA 

K získání statků je nutné vynaložit lidskou práci, vyrobit je. Výroba je činnost, při které člověk přetváří přírodu 

ve statky a služby. K výrobě jsou potřebné výrobní faktory (výrobní činitelé), tzv. vstupy – práce, přírodní 

zdroje, kapitál, informace.  

Výsledkem výroby jsou statky a služby, tzv. výstupy - výrobky. Výrobek slouží buď k další výrobě (k výrobní 

spotřebě) nebo k přímému uspokojování potřeb (ke konečné spotřebě). 

 

 



Rozlišujeme dva typy výroby: 

a)  naturální – její výsledky jsou spotřebovány samotným výrobcem bez prostřednictví směny na trhu 

(doma upečený chléb, upletený svetr), 

b)  zbožní – je taková výroba, která produkuje výrobky pro směnu na trhu (mléko, cukrovinky, nábytek, 

pračka apod.). 

Moderní hospodářství je založeno na zbožní výrobě. Většina výrobků je vyráběna pro uspokojování potřeb 

jiných lidí. 

 

3. PERSONALISTIKA 

Lidově řečeno: jste šéf, který si vybírá a sestavuje svůj tým… 

Lidské zdroje = Human resources (HR) 

Vhodní pracovníci jsou vedle potřebného majetku, správného hospodaření, marketingových schopností a 

dokonalého ovládnutí pracovních postupů stejně důležitou součástí podniku. 

Personalista: 

a. Plánuje a předvídá potřebu pracovníků 

b. Plánuje další vzdělávání pracovníků 

c. Plánuje odměňování zaměstnanců 

d. Pamatuje i na zaměstnance, kteří odešli do důchodu – výročí, využití zkušeností apod.  

4. MARKETING 

Marketing pomáhá nabídnout správný produkt, na správném místě, ve správný čas a za správnou cenu. 

Marketing zahrnuje mnoho činností – např. průzkum trhu, ovlivňování zákazníků, boj s konkurencí, vývoj 

výrobku, podporu prodeje, reklamu, distribuci výrobku… 

5. MANAGEMENT 

Řízení = management – řídí a usměrňuje všechny podnikové činnosti.  

Některé úkoly managementu jsou např.: stanovit cíle podniku, plánovat činnost podniku, organizovat činnosti, 

kontrolovat průběh činností, motivovat pracovníky apod. 

 


