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Vylušti:
1. majitel podniku
2. cílevědomá činnost za účelem zisku
1. zásah státu do ekonomiky - matky s dětmi
1. prodávající na trhu představuje..
1. znehodnocení peněz, růst cen
2. hospodářství
3. jeden ze subjektů trhu
4. alkohol, cigarety podlehají vyššímu...
4. platidlo
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podnikatel, podnikání, daňové úlevy, nabídka,
inflace, ekonomika, stát, zdanění, peníze

Vyluši

1

Formy podnikání
Tržní chování předpokládá podnikavost.
Podnikání = cílevědomá a soustavná činnost, která směřuje
k uspokojování cizích potřeb a k dosažení zisku.
Podnikání je v ČR právně upraveno živnostenským zákonem
a obchodním zákoníkem.
Podnikatel si u nás může zvolit některou z právních
forem podnikání:
podnik jednotlivce (živnost),
obchodní společnost (společnost s ručením
omezeným, akciová společnost),
družstvo,
státní podnik.

Formy podnikání

Podnik jednotlivce (živnost) - nejjednodušší forma
podnikání,
- občan podniká jako fyzická osoba,
- podmínky pro založení a fungování živnosti stanoví
živnostenský zákon,
- oprávnění k provozování živnosti:
živnostenský list (krejčí, truhlář, ..)
koncesní listina (taxikář, kominík,..)
- živnostenské oprávnění získá podnikatel od
živnostenského úřadu.

živnost
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Obchodní společnosti - zakládá více než 1 podnikatel
- jsou tzv. právnickými osobami, o nichž se vede obchodní
rejstřík - dokladem je výpis z obchodního rejstříku
(= veřejně přístupný seznam).
- veřejná obchodní společnost (v.o.s.),
- komanditní společnost (k.s.),
- společnost s ručením omezeným ( s.r.o.),
- akciová společnost (a.s.).
Družstvo - založeno za účelem podnikání nebo zajišťování
hospodářských, sociálních či jiných potřeb členů.
- právnická osoba ,
- vzniká dnem zápisu do obch. rejstříku,
- družsta bytová, výrobní, zemědělská.
obchodní společnosti, družstvo

Státní podnik - zvláštní forma podnikání,
- právnická osoba,
- podnik zřizuje, řídí, částečně financuje stát,
- př. České dráhy, jehož zakladatelem je Ministerstvo
dopravy ČR

státní podnik
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Vylušti:
3) místo, kde se střetává nabídka s poptávkou
2) vlastník podniku
1) zkratka 1 typu obchodní spol.
1) cílevědomá činnost za účelem zisku
2) kupující představuje na trhu...
4) výrobky
3) jeden ze subjektů trhu
3) jedna z funkcí peněz
5) jedna z forem podnikání
6) dlouhodobý vklad do strojů
3) podnik jednotlivce
7) veřejně přístupný seznam obchod. spol.

H
O
S
P
O
D
Á
Ř
S
T
V
Í

trh, podnikatel, s.r.o., podnikání, poptávka, produkty, stát, měřítko cen,
družstvo, investice, živnost, rejstřík

Vylušti

Národní hospodářství členíme na sektory:
primární sektor

sekundární sektor

terciální sektor

zpracovatelský průmysl
např. potravinářský,
zpracování nerostů
energetika
chemický, textilní,
těžba surovin
služby a surovin
školství
strojírenství
zdravotnictví
zemědělství, lesnictví
kultura

Národní hospodářství
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Národní hospodářství členíme na sektory:
primární sektor

sekundární sektor

těžba surovin

terciální sektor

zpracovatelský průmysl
např. potravinářský,
energetika
zpracování nerostů chemický, textilní,
strojírenství
a surovin

služby

zdravotnictví
kultura
školství

zemědělství, lesnictví

Řešení

řešení

Členění národního hospodářství
nevýrobní sféra

výrobní sféra
zemědělství a lesnictví,

věda, výzkum a vývoj,

průmysl,např. strojírenství,
chemický prům., textilní,
kožedělný,

sociální činnosti a
služby, např. školství,
kultura, zdravotnictví,
sociální péče,..

stavebnictví, geologická
a projektové činnost,

ostatní nevýrobní
činnosti, např.
peněžnictví,
pojišťovnictví,
soudnictví,..

doprava a spoje,
obchodní a jiné činnosti
výrobní povahy, např.
vnitřní obchod, zahraniční,
sféry NH
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HDP = hrubý domácí produkt
- objem vyrobených statků a poskytnutých služeb
v ekonomice státu za určité období (1 rok)

ND = národní důchod
- veškeré hrubé příjmy domácností:
hrubé příjmy ze zaměstnání
hrubé příjmy OSVČ
hrubé zisky firem
hrubé pozemkové renty (pravidelný důchod
z vlastnictví pozemku)
čisté úroky (rozdíl mezi získanými a
zaplacenými úroky)

Mírou vyspělosti hospodářství jednotlivých zemí se stává
přepočet HDP nebo ND na jednoho obyvatele.
HDP, ND
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