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O projektu
Centrum MARTIN o. p. s. připravilo projekt CZ.2.17/2.1.00/37096 s názvem: Podnikavé ženy, aneb
alternativní způsob řešení nezaměstnanosti žen v hl. m. Praze, je financován z ESF prostřednictvím
OPPA a státního rozpočtu ČR.
Tento projekt je přímo zaměřen na podporu rovných příležitostí žen a mužů, neboť péče o závislé
členy rodiny ve většině nám známých případů leží právě na ženách.
Ženy jsou tak více diskriminovány na trhu práce a zahájení podnikání je pro ně často jedinou možností, jak získat příjem ze své práce.
Hlavním cílem projektu, je podpora vzniku a rozvoje samostatně výdělečné činnosti zaměřená na
ženy vracející se po rodičovské/mateřské dovolené, ženy pečující o závislého člena rodiny, které mají
zájem o to začít podnikat a získat příležitost na trhu práce.
V rámci projektu jsou účastnicím k dispozici kurzy základů podnikání a PC dobrovolný kurz. Tyto kurzy
se skládají z rozdílných modulů, díky kterým klientky získaly základní podnikatelské, komunikační a
mentorské zkušenosti.
Účastnice se v rámci výuky dozvědí, jaké jsou jejich podnikatelské příležitosti, naučí se sestavovat
podnikatelský plán, získají základní přehled v legislativě, účetní evidenci, marketingu a obchodním
vyjednávání.
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Jak začít
podnikat
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Jak se chovat v podnikání
Obecné rysy podnikání
Podnikání představuje činnost, která je spojena s profilem podnikatele, jeho osobností, aktivitou a
etikou, která by měla směřovat k naplnění daných cílů. Podnikatelské aktivity jsou spojeny s počátky
budování firmy, její rozvojem a posilováním pozice na firemním žebříčku.
Abyste se stala dobrou podnikatelkou, musíte nalézt vhodný podnikatelský záměr a umět ho úspěšně
prosadit do praxe. Co k tomu ale potřebujete?
Dobrého a úspěšného podnikatele předurčují vrozené dispozice. Ty označují výkonný potenciál
a řadíme mezi ně schopnosti, vědomosti a dovednosti. Podnikatele charakterizují i osobní vlastnosti.
Mezi specifické osobní vlastnosti řadíme rozhodnost, svědomitost, cílevědomost nebo zodpovědnost.
Nespecifické vlastnosti zastupuje bezúhonnost, důvěryhodnost, poctivost, čestnost nebo přesnost.
Důležitým rysem podnikatele je také jeho charisma, soubor vlastností, jež dokáže určit vztah mezi
podnikatelem a jeho podřízenými. Charismatičtí podnikatelé jsou vnímáni jako přesvědčivé osobnosti, snáze získávají společníky a obchodní partnery. Proto, abyste začaly podnikat, hraje důležitou úlohu také motivace. Nenechte se odradit prvotními překážkami a směřujte svou psychickou i fyzickou
aktivitu k úspěchu a vašemu vytčenému cíli.
Každý podnikatel vstupuje do podnikání s určitým rizikem. V současné době se špatná komunikace ve
společnosti promítá do každodenní činnosti podnikatele. S podnikáním souvisí rozhodování na hraně
nejistoty a rizika, ale s tím musí každý podnikatel počítat. Úspěch v podnikání většinou mají ti podnikatelé, kteří jsou ochotni nést odpovědnost, a vždy komunikují napřímo, tj. nepřenáší své pravomoci
na své podřízené. Odpovědnost je morální zodpovědnost, kdy by podnikatel měl ručit za své závazky
dodavatelům, zákazníkům nebo svým zaměstnancům. Nezodpovědnost se může v krátkém čase projevit neúspěchem firmy, sankcemi a soudními opatřeními v neprospěch podnikatele. Respektování
okolní reality a neustálá komunikace je klíčovým faktorem pro úspěch.
Historie etiky
Etika je součástí filozofie. Poskytuje pravidla a normy lidského jednání a odráží morálku. Někdy bývá
označována jako teorie lidského jednání a chování. Historie etiky se dělí na tři hlavní období,
v kterých se tato věda vyvíjela. Jedná se o starověk, středověk a novověk.
V první etapě se etika vyvíjela na základě řecké filozofie a myšlení. Souvisela s filozofickým myšlením,
v rámci kterého se usilovalo, o to najít poznání (lat. epistéme). V tomto období filozofové hledali odpovědi na otázky podstaty života a smrti. Velkou roli v tomto uvažování hráli i bohové, existoval takzvaný polyteizmus – mnohobožství, který deklaroval, že bohové drží pevnou ruku nad našimi osudy.
Hlavním představitelem tohoto období byl Aristoteles. Jeho etika byla zaměřena na štěstí a blaženost, které mělo představovat to největší dobro na zemi. Ideálem Aristotelovy etiky byl občan
s bohatě rozvinutými vztahy. Mezi další představitele řadíme Sokrata a Epikurose.
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Ve středověku byla etika již úzce propojena s křesťanstvím. Na to kladl důraz zejména Aurélius, podle
kterého existovalo dobro a neexistovalo zlo. Aurélius stavěl morálku mimo jednotlivce a ztotožňoval
se s boží vůlí.
V novověku a současnosti se vývoj etiky soustřeďuje spíše na hledání vnitřních hodnot člověka a nalezení pravdy. Etika v současnosti není pouze o lidském jedinci, ale také o vztahu k Bohu. Má tedy
objektivně-subjektivní charakter. Touto epochou se zabývalo mnoho myslitelů, kteří přicházeli
s odlišnými názory a myšlením na způsob hledání pravdy a lidských hodnot.
Thomas Hobbes, představitel anglické filozofie, se zabýval zejména politickým právem a tvrdil,
že člověk je spojovacím článkem mezi státem a společností. Hobbes odstraňuje z etické a politické
filosofie poslední teologická hlediska a ohledy. Opírá se pouze o zkušenosti.1
Za to německý autor Friedrich Nietzsche říká, že nejvyšší lidskou hodnotou je život a že člověk, který
ztrácí víru v Boha, se ztrácí i ve svém vlastním životě.2
Etika pokládá otázky typu: Co je dobro? Co je spravedlnost? Co je svědomí nebo jaký smysl má naše
konání?
Proto je důležité zaobírat se ve své praxi normami lidského chování, rozhodnutími, které lidé dělají a
způsoby, jimiž svou volbu odůvodňují.3
Dnes do etiky zahrnujeme nejen filozofování o smyslu života, ale také smysl podnikání, práce, vztahy
jednotlivců (rodinné vztahy, vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, náboženské vztahy
atd.).
Současná etika
V dnešní době se etika orientuje zejména na otázky fungování naší planety. Mezi její nejdiskutovanější pojmy patří globalizace, se kterými se můžete setkat. Rozvíjí se etika evoluční, environmentální,
politická, podnikatelská. Jedním z jejích hlavních úkolů je vytvořit takové klima ve společnosti, aby se
jedinci nenechali strhnout neetickým jednáním okolí, a budou jim již od dětství vštěpovány hodnoty,
kterých si budou vážit a které budou dodržovat.

Etika podnikání
Etikou podnikání se často zabývají diskuse ekonomů, vysoce postavených manažerů, podnikatelů a
dokonce i politiků. Základ podnikatelské etiky je spojován s ekonomickými pilíři společnosti. Jednání
často doprovází mravní nesoulad a nekázeň v komunikaci diskutujících.

1

PLHOŇOVÁ, V. Etické jednání a společenská odpovědnost. Znojmo, 2013. Distanční studijní opora. Soukromá
vysoká škola ekonomická Znojmo. s. 9. ISBN 978-80-87314-35-7
2
Tamtéž, s. 9
3
Tamtéž, s. 9
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V posledních letech se diskuse o podnikatelské etice stočily směrem k teoriím řešící otázky spojené
s chápáním ekonomické a etické nacionality, smyslu úlohy v byznysu v moderní společnosti a současně řeší nové přístupy v podnikání.
Základním předpokladem etického podnikání by měla být tzv. fair play. Toto podnikání by mělo sledovat tyto cíle:







Přimět zaměstnavatele a jednatele firem k zachovávání etického chování a k začleňování
problematiky etické výchovy do vzdělávání zaměstnanců.
Pomoci v prosazování a uplatňování etických principů v národním hospodářství.
Přiblížit podnikatelskou sféru základním etickým principům a uplatňovat jejich dodržování.
Posílit etiku v hospodářské činnosti, která je chápána jako soustava norem poctivého jednání.
Klást důraz na rozvoj a růst firemních společností na domácích a zahraničních trzích prostřednictvím rozvoje jejich etického chování.
Dbát na pozitivní obraz českých firem, které čestně a ve shodě se zásadami etiky provádějí
svou hospodářskou činnost.4

Historie etiky podnikání
První zmínky o podnikatelské etice se datují v 90. letech minulého století. Jak uvádí Věra Plhoňová,
mezi hlavní příčiny patřila postupná ekonomizace společnosti, dynamický a technologický rozvoj a
globalizace ekonomického rozvoje.5
Většině podnikatelů dodnes nepovažuje etiku v podnikání za důležitou, a spíše jí ve svém jednání
opomíjí. Až v případě, že jejich styl komunikace přesáhne mez zákona, jsou ochotni zabývat se svým
chováním a jednáním vůči svému okolí.
Podnikatelská kriminalita, korupce nebo nedodržování základních pravidel slušnosti jsou předmětem
mnoha diskusí v české společnosti. Již dnes můžeme být svědky řešení mnoha korupčních kauz (kauza
Nagyová, kauza ABL, kauza Opencard nebo aféra o nákupu obrněných transportérů Pandur), které
otřásají nejen politickou, ale i českou podnikatelskou sférou. I když se Česká republika snaží kultivovat podnikatelské prostředí, stále se nedaří, díky přetržení demokratického vývoje u nás situaci stabilizovat.
Podnikatelskou etiku je možné chápat jako vědní disciplínu na straně jedné a na druhé straně také
velmi praktickou záležitost firmy. Jako vědní disciplína je mladá a rychle se vyvíjí.
Důvody etického chování firmy
Některé z firem už na počátku své existence nechávají své zaměstnance podepisovat kodexy, které
určují pravidla etického chování ve firmě. Proč? Tito podnikatelé jsou znalí a vědí, že vhodné chování

4

PLHOŇOVÁ, V. Etické jednání a společenská odpovědnost. Znojmo, 2013. Distanční studijní opora. Soukromá
vysoká škola ekonomická Znojmo. s. 15
5
Tamtéž, s. 16
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jim může přinést více zákazníků, kteří v dnešní době dbají na kvalitu komunikace mezi prodejcem a
spotřebitelem. Dobré chování má na trhu šest výhod:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zájem podniku. Je třeba vytvářet dobré pracovní vztahy.
Mravnost je základem celé společnosti.
Podnikatelský subjekt očekává etické jednání od všech účastníků ekonomických aktivit.
Odstoupení od smluvených dohod je nepřípustné, všechny strany musí dohody dodržovat.
Etická pravidla nelze porušovat, pokud jsme se k nim proklamativně již přihlásili.
Porušování morálních pravidel znamená destrukci podnikatelského prostředí.6

Monitoring podnikatelského prostředí
Podnikat chce mnoho lidí, ale málokdo z nich se k tomu dopracuje až do takové míry, že podnikáním
zbohatne a dobře se jím uživí. Na počátku všeho vždy záleží na prvotní myšlence, která nás pak nasměruje dál. My jsme pak schopni vymyslet dobrý podnikatelský záměr, který dá podnikání první
šanci.
Otázka, zdali musí být úspěšný podnikatel podnikatelem už od narození, je velice ošemetná. Skutečnost je taková, že podnikat může skutečně každý. Rozhodující jsou vrozené vlastnosti, talent, inteligence a mnoho dalšího.
Aby se z vás stala úspěšná podnikatelka, musíte se od dobrého nápadu dopracovat
k podnikatelskému plánu. Jak na to, vám poradíme v následující kapitole.
Předpoklady úspěšného podnikání7

Nápad, trpělivost, energie
Častěji, než vymýšlet zcela nový nápad, se vyplatí použít zdravý selský rozum. Důležité je získat motivaci a mít odhodlání podnikat. Ujasněte si, co je vaším snem.
Čas
Zásadní je být připravena. Nemůžete však předpokládat, že vše dokážete zvládnout sami, z toho důvodu je důležité umět úkoly rozdělovat.
Zájem

6

PLHOŇOVÁ, V. Etické jednání a společenská odpovědnost. Znojmo, 2013. Distanční studijní opora. Soukromá
vysoká škola ekonomická Znojmo. s. 18-19
7
KOŠNAROVÁ, M. Úvod do podnikatelských aktivit a monitoring podnikatelského prostředí. Kurz-skripta, 2014.
s. 16-18
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Podstatné je zvážit osobní předpoklady pro podnikání, neměla by vám chybět odbornost a dobrá
komunikace.
Peníze
Důležité je mít zajištěný počáteční kapitál. Neustále plánujte, spočítejte si, od kterého okamžiku budete vaše firma vydělávat.
Schopnost zvládat úspěch i neúspěch
Téměř všichni úspěšní podnikatelé mají za sebou nějaký ten neúspěch. Je potřeba se připravit na
možné nezdary v podnikání, poučit se z nich, vytrvat, přizpůsobit se a inovovat.

Konkurence
Poznejte své protivníky, zmapujte konkurenci a sledujte ji. K tomuto účelu vám pomůže i zpracování
podnikatelského plánu, který vám konkurenci zanalyzuje.
Marketing
Marketing vyhledává příležitosti na trhu, řídí produkt, distribuční kanály, zabývá se marketingovou
komunikací produktů, navrhuje ceny a termíny dodání produktů, plánuje a nabízí.
Management
Management je proces koordinace pracovních aktivit lidí se snahou zajistit, aby tyto aktivity byly provedeny účinně, efektivně, v čase a v souladu s cíli.
Analýza podnikatelského prostředí v regionu8
Aby byl váš podnik při rozjezdu konkurenceschopný, musíme v dnešní době nejprve analyzovat prostředí. Rozhodnutí v čem budete podnikat je klíčové, stejně tak jako místo a prostředí, v kterém podnikání bude prováděno. Důležitá je analýza typu města, ve kterém chcete podnikat, počet firem ve
stejném oboru, dostupnost pro obyvatele.
Hlavní analýza by měla obsahovat:
Vytvoření profilu regionu:
•

Základní údaje – geografické, historické, technické - v jakém regionu máte úmysl podnikat

Retrospektivní charakteristiky
•

Počet obyvatel

8

KOŠNAROVÁ, M. Úvod do podnikatelských aktivit a monitoring podnikatelského prostředí. Kurz-skripta, 2014.
s. 20-21
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Statistiky podnikání
•

počty firem podle oborů, jejich velikosti, nejdůležitější firmy a provozovny

•

žádoucí rozvojové obory a činnosti

•

nežádoucí obory a činnosti

Podnikatelský plán
Příprava podnikatelského plánu
Každé podnikání by mělo začít sestavením jeho plánu – podnikatelského záměru. Podnikatel by si měl
definovat dlouhodobou strategie podnikání, která přehledně zobrazí jeho záměry a přesně definuje, v
jaké fázi se podnikatelská myšlenka nachází. Podnikatelský záměr potřebují zejména začínající podnikatelé, kteří hledají způsob jak rozvinout svou podnikatelskou příležitost v úspěšné podnikání.
Pro koho psát podnikatelský plán?9
Začínající podnikatelé píší plán pro sebe, aby si ujasnili, jestli je jejich podnikatelský nápad uskutečnitelný, aby si názorně definovali všechny kroky, které povedou k zahájení jejich podnikatelské činnosti.
Budoucí podnikatel by měl klást důraz na základní fakta o situaci na trhu, konkurenci nebo ekonomických aspektech jeho podnikání.
Zavedené podniky za účelem získání dotací na rozvoj jejich podnikání.
Jak by měl podnikatelský záměr vypadat?10
Jak bude podnikatelský záměr vypadat, závisí na druhu podnikání, ve kterém se pohybujete či se
chcete pohybovat. Jak udává server Businessinfo.cz „rozdíl je v délce, vzhledu, v detailech obsahu a
důrazu na rozdílné aspekty podnikání. Správně sestavený podnikatelský plán by se měl skládat z několika hlavních částí, z nichž každá má své opodstatnění a význam. Na úvod bývá účelné vysvětlit základní smysl a pozice dokumentu, hned poté by mělo následovat shrnutí. Hlavní kapitoly podnikatelského plánu obvykle zahrnují vlastní popis podnikatelské příležitosti, cíle firmy a vlastníků, určení po-

9

KOŠNAROVÁ, M. Příprava podnikatelského plánu. Kurz-skripta, 2014. s. 3
Tamtéž, s. 4-11
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tenciálních trhů, analýzu konkurence, marketingovou a obchodní strategii, realizační projektový plán
a finanční plán.“11
Titulní list
Obchodní název a logo firmy (pokud již existuje), název podnikatelského plánu, jméno autora, klíčových osob, zakladatelů, datum založení apod.
Obsah
Obsah by měl být krátký a měl by být omezen na jednu až jednu a půl strany formátu A4. Do obsahu
uvádíme nadpisy první, druhé a třetí úrovně. Podrobnější členění již činí obsah nepřehledným.
Úvod, účel a pozice dokumentu
Úvod zařadíme na začátek podnikatelského plánu z toho důvodu, aby nedošlo k nedorozumění mezi
autorem a čtenářem podnikatelského plánu ohledně účelu předloženého podnikatelského plánu,
jeho rozsahu, podrobnosti, úplnosti apod. Doporučuje se např. v úvodu uvést, že tento podnikatelský
plán je napsán pro potenciálního investora.
Shrnutí
Shrnutí nesmí být chápáno jako úvod, ale jako zhuštěný popis toho, co je na následujících stránkách
zpracováno podrobněji. Přečtení shrnutí má v čtenáři vzbudit zvědavost, aby si přečetl i zbytek plánu
a aby se zabýval podrobnostmi.
Popis podnikatelské příležitosti
Zde objasníte, v čem spatřujeme vaši podnikatelskou příležitost. Může jít například o nalezení mezery
na trhu, o objevení nějakého nového technického principu aj. Potřebujeme čtenáře přesvědčit, že
právě nyní je ten nejvhodnější okamžik pro realizaci vašeho nápadu a že právě vy máme pro jeho
realizaci ty nejlepší předpoklady. Musíme uvést, kdo váš výrobek či službu potřebuje a jak bude vaše
myšlenka převedena do podoby tržeb a zisku.12

Cíle firmy a vlastníků

Hlavní předpoklady úspěšnosti projektu, rizika projektu - SWOT analýza
V poslední podkapitole si vysvětlíme, jaké jsou známé silné i slabé stránky, ale také příležitosti a
hrozby podnikatelského plánu. Můžeme k tomu využít SWOT analýzu, jejíž název je odvozený z prvních písmen anglických slov: S – strengths (silné stránky); W – weaknesses (slabé stránky); O – opportunities (příležitosti); T – threats (hrozby).

11

BUSINESSINFO.CZ. Postup při sestavování podnikatelského plánu. [online]. © [cit. 2015 -01-31]. Dostupné z:
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/podnikatelsky-plan-a-strategie-23349.html#!
12
BUSINESSINFO.CZ. Postup při sestavování podnikatelského plánu. [online]. © [cit. 2015 -01-31]. Dostupné z:
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/podnikatelsky-plan-a-strategie-23349.html#!
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V rámci SWOT analýzy se posuzují všechny aspekty podnikatelského plánu z hlediska těchto čtyř oblastí. Mezi silné stránky řadíme např. zkušený management, kvalifikovanou pracovní sílu či kvalitní
servis, v nichž je firma lepší než konkurence.13
Mezi slabé stránky patří: kapitálová síla, nedostatek zkušeností v oblasti marketingu, cenová politika.14 Dále je třeba se zaměřit na příležitosti a hrozby, které nás v našem podnikání čekají. Příležitosti a
hrozby se ve většině případů nachází v bezprostřední blízkosti firmy. Tam dochází ke střetu výhod a
nevýhod, které vlivem okolností nastávají.

Marketing
Každý podnikatel, který si založí firmu, musí myslet na to, že je třeba začít komunikovat se zákazníkem všemi dostupnými komunikačními prostředky. Aktivity, které budete ve svém podnikání plánovat, budou mít určitý vývoj, a proto musíte vždy předběhnout svou konkurenci.
Pokud už víte, jací jsou vaši soupeři na podnikatelském trhu, tak víte, že za první důležitý bod
v podnikání se považuje odlišnost. Na druhý bod se řadí tvorba dobrého marketingového plánu, pro
který je nutné nechat si vytvořit marketingový průzkum. Ten přesně definuje, na jakého zákazníka
máte cílit. Za třetí důležitý bod považujte vaši firemní identitu. Soustřeďte se na to, aby vás zákazník
poznal navenek (slogany, specifické barvy, logo). To je to, co dělá firmu zapamatovatelnou v očích
veřejnosti.
Co to je marketing?
Marketing tvoří nezbytnou část podnikání, které musíte věnovat velkou pozornost. Nemůžete se
spoléhat pouze na zákazníky, ale sami musíte přijít s impulsem, jak zákazníky do firem a obchodů
nalákat.

13
14

Tamtéž. Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/podnikatelsky-plan-a-strategie-23349.html#!
Tamtéž. Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/podnikatelsky-plan-a-strategie-23349.html#!
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Philip Kotler marketing definuje jako „společenský a řídící proces, kterým jednotlivci a skupiny získávají to, co potřebují a požadují prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotných výrobků s ostatními.“15
František Nahodil používá podobnou definici, a to že „marketing je nejefektivnější způsob řízení organizace, který zabezpečuje optimální uspokojování potřeb a zájmů producentů i konzumentů.“16
Marketing je jednou ze základních složek úspěchu podnikání. Neměl by proto být opomíjen a každá
z firem by si měla být při jeho plánování vědoma toho, že je potřeba ho dělat hlavně tak, aby fungoval.
Je zřejmé, že lišit se bude marketing velké a malé firmy, ale nemusí se lišit v úspěchu. Pokud mají
malé firmy schopné pracovníky, mohou leckdy konkurovat i velkým korporacím s mnohočetným marketingovým oddělením.
Výhodou malých firem je fakt, že samotná značka a výrobky jsou spojeny s majitelem, který je schopen navázat úzké vztahy se svými zákazníky. Oproti tomu velké firmy budují kampaně na celorepublikové úrovni, jsou viditelnější, protože jsou do nich investovány větší finanční prostředky, nikde však
není psáno, že v konečném součtu jsou úspěšnější.
Základem marketingu je směna hodnot a zjištění uspokojení potřeb zákazníků. Marketing by měl
zajistit, aby byl nový produkt nebo služba uváděn na trh ve vhodný čas a za dobrou cenu.

Co je trh?





Místo, kde se střetává nabídka a poptávka a kde se budete pohybovat
Místo, kde dochází k výměně činností mezi jednotlivými subjekty prostřednictvím směny zboží
Trh je různorodý, proto je pro marketing nutné segmentovat se na menší části
Trh se neustále mění, proto jsou nutné časté inovace a nápady

Marketingový mix
Marketingový mix je souborem marketingových nástrojů, které jsou používány pro dosažení stanovených marketingových cílů na vytipovaném trhu (zvýšení tržního podílu, dosažení cílové výše obratu,
umístění nového výrobku na trhu).17 Aby byl marketingový mix účinný, nezapomeňte při jeho plánování, že se nesmíte dívat pohledem prodávajícího, ale kupujícího.

15

HÁJÍČEK, T. Definice marketingu. [online]. © [cit. 2015 -01-31]. Dostupné z:
http://www.vseomarketingu.estranky.cz/clanky/marketing/marketing.html
16
Tamtéž. Dostupné z: http://www.vseomarketingu.estranky.cz/clanky/marketing/marketing.html
17
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Nejprve zákazník, až pak produkt. Každá firma by se měla řídit požadavky a přáními zákazníků a uvádět na trh produkty a služby podle jejich potřeb.
Marketingový mix tvoří:18





Produkt (product)
Cena (price)
Místo distribuce (place)
Propagace (promotion)

Produkt
Produkt je primárním prvkem marketingového mixu. Označuje výrobek nebo službu, ale také kvalitu,
design, obal, image výrobce, značku, záruku, služby a další faktory. Každý zákazník si pokládá primárně otázku, co chce koupit. Podnikatel by si měl však položit doplňující otázky typu, jak má daný produkt vypadat, z čeho bude vyroben, co bude obsahovat, jak ho budeme promovat. Proto je třeba
zvážit všechny možnosti samotného výrobku, abyste byly ve svém podnikání schopni najít potenciál
daného výrobku a přijít s lepšími nápady než vaši konkurenti.
Cena
Cena je množství peněz požadované za transfer produktů a služeb od dodavatele ke spotřebitelům.
Je jednou z kontrolovatelných proměnných, které firma používá k maximalizaci obratu. A hlavně je
jediným prvkem marketingového mixu, který přináší firmě příjem.19 Cena je jedním z nejvýznamnějších marketingových nástrojů. Závisí například na platebních podmínkách, struktuře trhu nebo životním cyklu produktu.
Místo distribuce
Představuje rozhodování o tom, jaké distribuční kanály použít a počet výstupů, ve kterých bude výrobek prodáván. Jedná se o sérii kroků zahrnujících dodávku výrobků od výrobce ke spotřebitelům.20
Tento nástroj marketingového mixu řeší, jakými kanály bude výrobek prodáván spotřebitelům, kam
se musí dostat zboží, aby bylo dostupné co nejvíce zákazníkům, do jakých lokalit bude zboží distribuováno, a které distribuční kanály budou zajišťovat prodejní cestu.
Propagace
Propagace zahrnuje aktivity využívané k přenosu informace o výrobku, který má být představen.
Představuje rozhodování o tom, co říci, komu to říci, prostřednictvím jakého komunikačního kanálu
to říci a jak často to říci.21 Zde nabízíme přehled nejčastějších způsobů propagace, které byste byly
schopny realizovat.

18
19

20
21

CETLOVÁ, H. Marketingový mix. Kurz- skripta, 2014. s. 3-31
HANÁČKOVÁ, L. Marketingová komunikace – úvod.pptx. Marketing – skripta, UJAK, 2012. s. 8
HANÁČKOVÁ, L. Marketingová komunikace – úvod.pptx. Marketing – skripta, UJAK, 2012. s. 9
Tamtéž, s. 10
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Reklama - inzerce, balení, propagační filmy, brožury a příručky, plakáty a letáky, adresáře,
billboardy, reklamní nápisy, loga.
Podpora prodeje - soutěže, hry, sázky, odměny a dary, vzorky, prezentace, prodejní kupony.
Public relations - tiskové zprávy, publikace, semináře, výroční zprávy, sponzorské akce, firemní časopisy.
Direct marketing - katalogy, adresné zásilky, telemarketing, infomaily.
Retail marketing
Event marketing
Digitální marketing

Příklady z praxe:
Obr. č. 1. Reklama, cenové zvýhodnění, podpora prodeje, kupony a certifikáty22

Reklama

Cenová zvýhodnění

Podpora prodeje

Kupony a certifikáty

22

Tamtéž, s. 11, 19, 21, 23
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Obr. č. 2: Graf marketingového plánu23

Lidé
Posledním prvkem přičleněným do kategorie marketingového mixu, který
ovšem netvoří základní 4P, jsou lidé. Bez
nich by neexistoval žádný výrobek, cena,
propagace. Lidé přicházejí každodenně
do styku se zákazníkem v souvislosti
s poskytováním služby.
Marketingová komunikace
Komunikační zahlcení všech lidí se obecně zvyšuje, lidé jsou denně zavalení přílišným množstvím informací. Lidé jsou
nuceni si vybírat informace, které si zapamatují. V komunikaci firmy s cílovou
skupinou existuje kromě šumů a deformace sdělení během cesty k příjemci, i
stále více dalších překážek a bariér.
Pro vytvoření účinné marketingové komunikace je nezbytné znát průběh komunikačního procesu, definovat vhodné komunikační cíle a
strategie k jejich dosažení, vytvořit optimální kombinaci nástrojů marketingového mixu a v neposlední řadě umět správně rozdělit finanční prostředky na komunikaci, a zjistit efektivnost jejich vynaložení.
23

HANÁČKOVÁ, L. Marketingová komunikace – úvod.pptx. Marketing – skripta, UJAK, 2012. s. 46
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Marketingová komunikace má několik cílů, především chce zlepšit informovanost zákazníků o firmě
samotné, o jejích službách a poskytovaných výrobcích, ale také chce:





zvýraznit některé objektivně existující vlastnosti produktu, a ty s výrobkem a firmou postavit
do "zvláštního světla", tj. vytvořit pro ně specifický image
zapůsobit na zákazníky a přimět je k tomu, aby výrobek, službu, ideu apod. přijali
přesvědčit, prodat, vytvořit novou hodnotu
upevňovat dlouhodobě trvalé vztahy se zákazníky a další veřejností24

Lenka Hanáčková také popisuje tři faktory ovlivňující marketingovou komunikaci: 25





Charakter výrobku - zda je možné na něj strategii zaměřit a jaký je vhodný kanál
Fáze životního cyklu výrobku (u nových produktů je třeba zákazníky informovat o jejich existenci, propagace stávající produkce má za cíl udržení a rozšíření stávajícího tržního podílu,
v závěrečné fázi životního cyklu výrobku pak celková propagační aktivita klesá)
Cílová skupina – komunikace s konečnými spotřebiteli nebo s distribučními (obchodními) mezičlánky

Komunikační strategie podniku
Strategie tlaku "PUSH"
- využívá zejména osobní prodej a nástroje podpory prodeje zaměřené na obchodní mezičlánky. Cílem je „protlačit“ produkt distribuční cestou.
Strategie tahu „PULL“
- využívá zejména reklamu a nástroje spotřebitelské podpory prodeje. Cílem je vytvářet spotřebitelskou poptávku.
Obr. č. 3: Strategie PUSH a PULL26

24

HANÁČKOVÁ, L. Marketingová komunikace – úvod.pptx. Marketing – skripta, UJAK, 2012. s. 11
Tamtéž, s. 37
26
Tamtéž, s. 44
25
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Příprava marketingového plánu
Marketingový plán je praktickým vyjádřením strategie firmy. Určuje priority, cíle, faktory úspěšnosti,
předpoklady, zvolenou strategii, taktiku, organizaci a rozpočet.
Vytváření a realizace marketingových plánů vyžaduje určitá rozhodnutí. Aby společnosti získaly pochopení a inspiraci k marketingovým rozhodnutím, musí mít vyčerpávající a nejnovější informace o
trendech ve svém odvětví.
Při tvorbě propagačního programu musíte nejprve určit cílový trh a motivy kupujících. Na základě
toho uvažujte o pěti hlavních rozhodnutích, známých jako "pět M".






Jaké jsou cíle propagace? (Mission - poslání)
Kolik může firma investovat? (Money - peníze)
Jaká zpráva by měla být odeslána? (Message - zpráva)
Jaká média by měla být použita? (Media - média)
Jak by se měly hodnotit výsledky? (Measurement - měřítka)

Na základě zodpovězených otázek si připravte marketingový plán, kde každý z vašich vyrobených
produktů bude podpořen tímto výstupem. Vyhotovte si plán pro jednotlivé produkty, ale i produktové řady, značky, distribuční kanály nebo skupiny zákazníků. Plán má logickou strukturu. Tyto plány se
vytváří na krátkodobé bázi s trváním zpravidla jednoho roku. Rozsah plánu není nikterak stanoven,
ale pohybuje se v rozmezí 5 – 50 stran.
Dobrý plán musí: 27







Být snadno pochopitelný
Být přesný a detailní
Být přizpůsobitelný změnám
Být realistický
Zahrnovat všechny důležité tržní faktory
Jasně identifikovat úkoly

Marketingový průzkum trhu
Vyhodnocování a shromažďování různých informací je nedílnou součástí marketingu. K průzkumu
trhu můžete využít v současné době širokou škálu informačních zdrojů. V této podkapitole se seznámíte s rozlišnými technikami a přehledem toho, co můžete ve svém vlastním podnikání upotřebit.
Pokud chcete udělat průzkum trhu, položte si otázku, zda víte, kde nakupují vaši potencionální zákazníci, zda bude o vaše výrobky ještě někde jinde zájem nebo jaká je cena, za kterou jsou ochotni zákazníci zboží ještě koupit. Svůj odhad následně porovnejte s průzkumem.

27

HANÁČKOVÁ, L. Marketingová komunikace – úvod.pptx. Marketing – skripta, UJAK, 2012. s. 48

Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
17

Kvantitativní výzkum je jednorázové šetření, které zjistí názory zákazníka na konkrétní výrobky.
Umožňuje vyhodnocování většího množství dat. Velikost sledovaného vzorku se udává podle toho, co
chcete zjistit (reprezentativní v rámci ČR – cca 1000 respondentů; vzorek tak, aby bylo možné dělat
statistické analýzy v požadovaných podskupinách respondentů – např. 100 respondentů v Praze).
Před těmito velkými výzkumy je dobré udělat předvýzkum (zmenšená podoba výzkumu - upřesní
některé otázky a umožní lepší formulaci dotazníku, otestuje celou organizaci výzkumu) a vždy by měla být provedena pilotáž neboli odladění finálního dotazníku. Kvantitativní výzkum může mít tyto
podoby: omnibus, panelové výzkumy, dlouhodobý výzkum, výzkum expresivní, dotazování nebo pozorování.
Kvalitativní výzkum zjišťuje důvody a příčiny chování zákazníka. Klade důraz na podrobné prozkoumání představitelů vybrané cílové skupiny. Kvalitativní výzkum může mít podobu focus group discussion (FGD), která se charakterizuje skupinou 6-8 respondentů. Ti se sejdou v daném čase na jednom
místě na skupinovou diskusi. Výběr respondentů do skupiny má svá pravidla (nesmí pracovat v určitých oblastech, neměli by se vzájemně znát, měli by být komunikativní; výběr dle toho, co chcete
zjistit). Mezi další způsoby řadíme in-depth inteview (IDI), což je hloubkový rozhovor moderátora s
jedním vybraným respondentem nebo párový rozhovor, kde obdobně jako IDI, ale jsou pozvaní 2
respondenti s protichůdnými názory.
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Jak rozjet
podnikání

Financování podnikání
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Chcete začít podnikat a kladete si otázku, jak a kde hledat finance a finanční zdroje pro podnikání? Je
zcela jasné, že bez počátečního kapitálu své podnikání neufinancujete. V této kapitole si povíme, kde
nalézt a odkud brát finanční prostředky pro podnikání.
Základní rozdělení finančních prostředků
Dle vlastnictví:



Vlastní: Vklady stávajících vlastníků/nových vlastníku (vydáním nových akcií u akciových společností)
Cizí: Půjčky (dlouhodobé) – úvěry, emise dluhopisů

Dle doby trvání:




Krátkodobé půjčky (splatnost do 1 roka)
Střednědobé půjčky (do 5 let)
Dlouhodobé (více než 5 let)

Dle původu:



Vnější (financování firemního rozvoje a vlastní činnosti)
Vnitřní (financování průběžných potřeb firmy, prostředky z prodeje výrobků a služeb)

Jak financovat své podnikání
Víte, jaké možnosti vám dávají banky a co všechno vám podnikatelkám nabízejí?
1. Úvěr
Nejrozšířenějším typem financování podnikání jsou úvěry. Úvěr je forma dočasného postoupení zboží
nebo peněžních prostředků (půjčka) tím, kdo půjčuje (věřitelem), tomu, kdo si půjčuje (dlužník), který
přijímá fakt, že za tuto půjčku zaplatí určitou odměnu – úrok.28
V České republice existují úvěry bankovní a nebankovní. Bankovní úvěry poskytují bankovní instituce.
Dohled nad tímto typem úvěru má Česká národní banka. Nebankovní úvěry získá žadatel od právnických nebo fyzických osob. Na tyto úvěry dohlíží Česká obchodní inspekce. Nevýhodou těchto úvěrů je
vyšší úroková sazba a důraz na včasné splácení (Cofidis, Home Credit aj.).
2. Kontokorent
Pokud nemáte jako podnikatelka dostatečnou hotovost a potřebujete ji, můžete si sjednat kontokorent. Jde o bankovní službu, kdy můžete ze svého účtu čerpat peníze, i když na něm nemáte finance.

28

ZÁCHRANA MAJETKU. Bankovní úvěry. [online]. © [cit. 2015 -01-31]. Dostupné z:
http://www.zachranamajetku.cz/zpusoby-financovani-bankovni-uvery
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Dalo by se teda říci, že čerpáte do minusu. Banka vám peníze půjčí, vy je však se sjednanou úrokovou
sazbou musíte vrátit.
3. Leasing
Jestliže si jako podnikatelka vezmete leasing, pravděpodobně s ním hodláte zafinancovat dražší investice.
V České republice je tento způsob leasingu využíván zejména OSVČ a společnostmi pro nákup služebních vozů. Pro výpočet výše splátky je důležitým ukazatelem počet ujetých kilometrů, které
s automobilem najezdíte.
4. Faktoring
Dalším způsobem financování podnikání je metoda zvaná faktoring. Jde o „moderní a flexibilní způsob
provozního financování založený na postupování pohledávek z obchodního styku, které mají splatnost do 90 dnů.“29
Základem faktoringu je faktoringová smlouva, která je uzavírána mezi oběma stranami. Cenou faktoringu je provize. Odkup pohledávek zajišťuje tzv. faktor nebo faktoringová společnost.
5. Kreditní karty a bankovní účty
Důležitou roli ve financování podnikání hrají i správně nastavené bankovní účty. Vy jako podnikatelka
máte možnost vybrat si z široké škály bankovních účtů určených pro podnikatele. Záleží pouze na
velikosti vaší společnosti a představě o podobě a využívání vašeho podnikatelského účtu.
Podnikatelský účet si můžete založit, ale není to povinnost. Výhodou je však lepší přehled o proběhlých transakcích a finančních prostředcích. Pokud byste vše dělala ze svého klientského účtu, mohlo
by dojít k zvýšení nepřehlednosti o vašich příjmech a výdajích z důvodu smíchání finančních prostředků.
Pokud si zřídíte podnikatelský účet, získáte k němu kreditní kartu a další speciální karty (mohou je
využívat vaši zaměstnanci na placení různých výdajů). Povinností každého podnikatele je nahlásit číslo
bankovního účtu finančnímu úřadu.
6. Hypoteční úvěr
Jedná se o úvěr určený fyzickým i právnickým osobám. Nejčastěji je využíván společnostmi, které dají
do zástavy nemovitost a banka jim tak poskytne finanční prostředky (hypotéku). Abyste hypotéku
jako podnikatelka dostala, musíte přiložit daňové přiznání a ocenění nemovitosti.
Výhodou hypotéky jsou nízké splátky a dlouhá možná doba splácení. Má i nižší úrokovou sazbu než
úvěr. U hypotéky bývá vyžadována spoluúčast alespoň další osoby.
29

ČSOB. Co je to factoring. [online]. © [cit. 2015 -01-31]. Dostupné z:
http://www.csobfactoring.cz/factoring/co-je-factoring/
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Zahájení podnikatelské činnosti
Právní formy podnikatele:
V České republice upravuje podmínky pro podnikání Listina základních práv a svobod, kde je zakotveno právo občana podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost a také právo vlastnit majetek.
Občan, který chce začít podnikat, se musí dále řídit zákony upravující podnikání tj. obchodním zákoníkem, živnostenským zákonem nebo občanským zákoníkem.
Občanský zákoník je „legislativní předpis upravující postavení podnikatelů, právní formy podnikání či
obchodní závazkové vztahy. Definuje pojmy podnikání, podnikatel, podnik, obchodní majetek, obchodní firma, obchodní tajemství a jiné.“30
Živnostenský zákon upravuje podmínky živnostenského podnikání a kontroluje jejich dodržováním.
Veškeré podrobnosti naleznete v zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.
Živnostenský rejstřík registruje fyzické osoby, které podnikají, tj. osoby samostatně výdělečné činné.
Rejstřík spravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a jeho provozovatelem jsou živnostenské úřady. Výpisem z rejstříku prokazujete svou právní subjektivitu, je to tedy oficiální doklad podnikatele.
Můžete o něj požádat na živnostenském úřadě nebo na každé pobočce Czech POINT.31
Obchodní rejstřík registruje právnické osoby, které podnikají. Do rejstříku se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích. Obchodní rejstřík spravuje Ministerstvo spravedlnosti ČR. O oficiální výpis z rejstříku lze požádat u rejstříkového soudu nebo na pobočkách Czech POINT.32
Vhodným serverem k vyhledávání informací o svých obchodních partnerech, dlužnících atd., je server
www.justice.cz, kde naleznete kompletní informace.

Druhy podnikatelské činnosti
Na začátku podnikání je třeba, abyste si uvědomila, jakým způsobem chcete podnikat. Existuje několik forem podnikání, které jsou zakotveny v občanském zákoníku a které samozřejmě lze v průběhu
podnikání změnit. Přináší to však řadu administrativních zásahů, větší náklady a možné komplikace.
Proto je dobré se umět na začátku dobře rozhodnout.
Jakým způsobem můžete podnikat?

30

VEBER, J. SRPOVÁ, J. a KOLEKTIV. Podnikání malé a střední firmy. Praha: Grada publishing, 2008. s. 68 ISBN
978-80-247-4520-6
31
KOLEKTIV AUTORŮ. Začátek ve svém. Praha, 2013. s. 64 ISBN 978-80-905255-3-5
32
Tamtéž, s. 64
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Jako fyzická osoba (OSVČ - osoba samostatně výdělečně činná). Podnikání upravuje živnostenský zákon.
Jako právnická osoba. Podnikání upravuje občanský zákoník.

1. Podnikání fyzických osob
Fyzické osoby jsou osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění, osoby zapsané v obchodním rejstříku.
Živnostenské oprávnění dostane v České republice ten, kdo:





Dosáhl věku 18 let
Je způsobilý k právním úkonům
Má čistý trestní rejstřík
Předloží doklady o tom, že nemá vůči státu daňové nedoplatky

Mezi zvláštní podmínky, které je třeba doložit, patří doklad o odborné způsobilosti nebo praxi.
Podle požadavku na odbornou způsobilost dělíme živnost:33


Ohlašovací – jsou provozovány při splnění stanovených všeobecných podmínek

33

VEBER, J. SRPOVÁ, J. a KOLEKTIV. Podnikání malé a střední firmy. Praha: Grada publishing, 2008. s. 78 ISBN
978-80-247-4520-6
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Koncesované – lze je provozovat po nabití právní moci o rozhodnutí o udělení koncese
Volné – vyžadují splnění všeobecných podmínek
Řemeslné a vázané – je nutné prokázat odbornou způsobilost vzděláním nebo odbornou praxí.

Vydání živnostenského oprávnění
Oprávnění vydá živnostenský úřad v místě bydliště fyzické osoby. Za vydání se platí správní poplatek
1000 Kč. Vyplníte předtištěný formulář a ohlásíte živnost. Obsah ohlášení upravuje §45 živnostenského zákona. K formuláři musíte předložit občanský průkaz, doklady o odborné způsobilosti, doklady o
právu užívání prostor uvedených jako místo podnikání a výpis z obchodního rejstříku (není vždy nutné), prohlášení odpovědného zástupce a potvrzení finančního úřadu o nedoplatcích. Výpis z rejstříků
trestů si úřad již zajistí sám.
Pokud splníte všechny podmínky pro získání živnostenského oprávnění, živnostenský list by vám měl
být vydán do 15 dnů ode dne ohlášení.

Formulář viz příloha.

Povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona:34

34

Podnikatel musí vystupovat pod svou obchodní firmou

Tamtéž, s. 83-84
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Podnikatel musí ve fakturách uvádět veškeré údaje (jméno, název, sídlo, IČO)
Podnikatel musí označit provozovnu a uvést na dveře veškeré náležitosti (odpovědná osoba,
číslo provozovny, IČO, otevírací doba)
Podnikatel musí vydávat doklady o prodeji zboží a poskytnutí služeb
Podnikatel musí prokázat totožnost pracovníkům živnostenského úřadu
Podnikatel odpovídá za odbornou způsobilost zaměstnanců

1. Podnikání právnických osob
Postup pro založení formy právnické osoby je ukotven v novém občanském zákoníku a v zákonu o
obchodních korporacích.
Právnická osoba vzniká až dnem zápisu do obchodního rejstříku. Návrh na zápis do obchodního rejstříku se podává u příslušného rejstříkového soudu do 90 dnů od založení společnosti, nebo od doručení průkazu k živnostenskému nebo jinému podnikání, nestanoví-li zákon jinak.35
Společnost je založena na základě uzavření společenské smlouvy. Ta by měla obsahovat název firmy a
sídlo společnosti, určení společníků, předmět podnikání, výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka (celkem musí být vložena částka alespoň 100 000 Kč), jméno a bydliště prvních jednatelů společnosti, jména a bydliště členů první dozorčí rady, pokud bude rada zřízena, určení správce
vkladu a další údaje obsažené v obchodním zákoníku.
Ohlašovací a registrační povinnosti
Pokud jste splnily již výše popsané body, musíte se po zahájení podnikatelské činnosti jako fyzická
osoba zaregistrovat u správce jako poplatník daně z příjmu fyzických osob a jiných daní, u správy sociálního zabezpečení a oznámit změnu své zdravotní pojišťovně.
Právnická osoba se musí zaregistrovat u správce daně jako poplatník z příjmů právnických osob a
jiných daní, případně u správy sociálního zabezpečení a dalších institucí.
Jako obchodní firma musíte mít označenou provozovnu, a to dle následujících pravidel:36





provozovna musí být trvale viditelně označena názvem firmy, identifikačním číslem, odpovědnou osobou a provozní dobou
v provozovně musí být k dispozici osoba se znalostí českého nebo slovenského jazyka
uzavření provozovny by mělo být oznámeno na viditelném místě 3 dny před ukončením činnosti
podnikatel musí mít v provozovně doklad o živnostenském oprávnění

35

VOCHOZKA, M. MULAČ, P. a KOLEKTIV. Podniková ekonomika. Praha: Grada publishing, 2012. s. 40 ISBN 97880-247-4372-1
36
VEBER, J. SRPOVÁ, J. a KOLEKTIV. Podnikání malé a střední firmy. Praha: Grada publishing, 2008. s. 83 ISBN
978-80-247-4520-6
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OSVČ a zaměstnání
Pokud jste si založila živnost, ale současně s tím chodíte do svého zaměstnání, musíte dodržovat určitá pravidla. Zaměstnání je pro vás převážně hlavním zdrojem příjmů a podnikání je vedlejším zdrojem.
Pokud chcete být považována za OSVČ vedlejší – musíte to oznámit na ČSSZ a ZP. Vaší výhodou bude,
že jako OSVČ vedlejší nebudete muset první rok platit měsíční zálohy na pojistné. V dalších letech
bude však záležet na výši vašeho daňového základu (příjmy po odpočtu výdajů).
Důchodové a nemocenské pojištění
Důchodové pojištění platí OSVČ vedlejší, u kterých příjem po odpočtu výdajů dosáhne stanovené
rozhodné částky. Nemocenské pojištění OSVČ je dobrovolné. 37
Pokud jako OSVČ oznámíte ve svých příjmech a výdajích, že máte ještě jiný pracovní poměr, kde firma
odvádí nemocenské pojištění, nemusíte dokládat potvrzení od vašeho zaměstnavatele. ČSSZ najde
tento údaj ve své evidenci.38
Zdravotní pojištění
Pokud jste zaměstnána a máte své podnikání jako vedlejší činnost, nemusíte jako OSVČ odvádět zálohy na zdravotní pojištění.
OSVČ vedlejší a daň z příjmů
Jako OSVČ neplatíte pravidelnou zálohu na dani, ale v rámci ročního přiznání z příjmu a dalších daní
uvádíte dosažený zisk. Pokud pracujete někde jinde na pracovní poměr, nemůžete svého zaměstnavatele žádat o roční vyúčtování záloh na daň z příjmů. Vy předkládáte potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a daňové přiznání si vyplníte sama nebo s pomocí daňových poradců.39
Jsem OSVČ a mám zaměstnance
Pokud chcete jako OSVČ přijmout zaměstnance na hlavní pracovní poměr (HPP), dohodu o provedení
práce (DPP) nebo dohodu o pracovní činnosti (DPČ), musíte se registrovat na příslušných úřadech
jako zaměstnavatel.
Zdravotní pojišťovna
Předložíte na ní přihlášku a evidenční list zaměstnavatele nebo hromadné oznámení zaměstnavatele
u daných pojišťoven. Stejným tiskopisem se i odhlásíte.
Okresní správa sociálního zabezpečení
37

PODNIKATEL.CZ. Podnikání zaměstnanců. [online]. © [cit. 2015 -01-31]. Dostupné z:
http://www.podnikatel.cz/specialy/podnikani-na-vedlejsak/podnikani-zamestnancu/
38
Tamtéž. Dostupné z: http://www.podnikatel.cz/specialy/podnikani-na-vedlejsak/podnikani-zamestnancu/
39
Tamtéž. Dostupné z: http://www.podnikatel.cz/specialy/podnikani-na-vedlejsak/podnikani-zamestnancu/
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Vyplníte přihlášku do registru zaměstnavatelů a za každého zaměstnance vyplníte oznámení o vstupu
do zaměstnání. V případě odhlášky z registru zaměstnavatelů je nutné vyplnit tiskopis odhláška z
registru zaměstnavatelů.
Finanční úřad
Na finančním úřadě se musíte zaregistrovat formulářem - přihláška k registraci fyzické osoby/právnické osoby k dani z příjmů jako plátce daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků
(HPP, DPČ) nebo daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně (DPP).
Pokud se z vás stal zaměstnavatel, máte vůči zaměstnanci několik povinností. Musíte ho nahlásit na
finanční úřad a podávat FÚ měsíční přehledy, také musíte uzavřít zákonné pojištění odpovědnosti
zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. To je nutné v případě, že by se
vašemu zaměstnanci cokoli stalo v pracovní době.40

Mateřská dovolená
Mateřská dovolená je „peněžitá podpora v mateřství (mateřská) náleží těhotné ženě během mateřské
dovolené. Ta trvá v případě narození jednoho dítěte 28 týdnů, v případě narození dvou a více dětí 37
týdnů. Na mateřskou dovolenou žena obvykle nastupuje v době 6. až 8. týdne před očekávaným porodem.“41

40

PRVNÍ KROK. OSVČ. Jak přijmout zaměstnance? [online]. © [cit. 2015 -01-31]. Dostupné z:
http://toocanhelp.eu/prvnikrok/?p=394
41
GOLA, P. Mateřská dovolená 2015 – vše, co potřebujete vědět. [online]. © [cit. 2015 -01-31]. Dostupné z:
http://www.maminka.cz/clanek/materska-dovolena-2015--vse-co-potrebujete-vedet
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Proto, abyste měla umožněno odejít na mateřskou dovolenou, nepotřebujete žádné speciální oznámení. Musíme však svému zaměstnavateli předat informace o nástupu na mateřskou dovolenou na
předepsaném tiskopise podepsaném vaším lékařem.
Po dobu na mateřské dovolené, nepobíráte plat, ale peněžitou pomoc v mateřství. Tu dostanete,
pokud jste si v zaměstnání hradila nemocenské pojištění.
Po ukončení mateřské dovolené je váš zaměstnavatel povinen vás vzít zpátky do pracovního výkonu.
Pokud bylo vaše pracovní místo zrušeno nebo byla zrušena celá společnost, ve které jste pracovala,
řídí se váš zaměstnavatel dle osnov pracovní smlouvy.
Jestliže nemáte nárok na mateřskou dovolenou, budete dostávat pouze rodičovský příspěvek, ale až
ode dne porodu. O rodičovský příspěvek žádáte na Úřadu práce – odboru sociální podpory.
Jak se počítá mateřská?
Nevíte, jak velkou mateřskou budete mít? Spočítáte si ji snadno pomocí elektronických kalkulaček na
internetu.
Například zde: http://www.penize.cz/kalkulacky/materska
Jsem podnikatelka a půjdu na mateřskou dovolenou
Pokud jste podnikatelka (tedy OSVČ) a platíte si řádně nemocenské pojištění, máte právo na peněžitou pomoc v mateřství. Musíte však být nemocensky pojištěna.
Mohu při mateřské podnikat?
Po dobu pobírání mateřské dovolené nesmíte jako OSVČ podnikat. Pokud však máte zaměstnance,
nemusíte svou činnost omezovat a příspěvek v mateřství OSVČ dostanete, a v podnikání můžete prostřednictvím svých zaměstnanců pokračovat.42

42

IPODNIKATEL.CZ. Časté otázky o živnostenském podnikání. [online]. © [cit. 2015 -01-31]. Dostupné z:
http://www.ipodnikatel.cz/Zalozeni-zivnosti/caste-otazky-o-zivnostenskem-podnikani.html
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Jak podnikat
legálně
Zdravotní pojištění
Pokud jste osoba samostatně výdělečně činná, musíte ze zákona platit měsíční zálohy na zdravotní a
sociální pojištění. Tyto zálohy se mohou rok od roku lišit, proto je třeba si vždy zjistit aktuální výši
záloh pro daný rok.
V České republice se můžete nechat pojistit u 7 zdravotních pojišťoven (platné v roce 2015).43








Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (111) – www.vzp.cz
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205) – www.cpzp.cz
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (211) - www.zpmvcr.cz
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (207) –
www.ozp.cz
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna (213) - www.rbp-zp.cz
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (201) – www.vozp.cz
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209) – www.zpskoda.cz
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MZČR. Zdravotní pojišťovny. [online]. © [cit. 2015 -01-31]. Dostupné z:
http://www.mzcr.cz/dokumenty/zdravotni-pojistovny_945_839_1.html
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Zdravotní pojišťovnu můžete změnit pouze 1 za rok. Celý kalendářní rok tak musíte být pojištěna u
jedné zdravotní pojišťovny. Právo na změnu ZP máte vždy k 1. lednu následujícího roku, přihlášku
však musíte vyplnit nejméně půl roku předem, aby vaše žádost byla zpracována.
Povinnosti OSVČ u zdravotních pojišťoven:44
 OSVČ musí do 8 dnů ohlásit zahájení a ukončení činnosti
 OSVČ musí do 8 dní oznámit zdravotní pojišťovně veškeré změny týkající se jména, příjmení,
změny trvalého pobytu, obchodního jména, sídla podnikání, identifikačního čísla nebo čísla
bankovního účtu
 OSVČ musí odvádět zálohy na pojistné, pokud není od placení těchto záloh osvobozen
 OSVČ musí podat daňové přiznání a předložit formulář o přehledu příjmů a výdajů
 OSVČ musí do 8 dní po podání daňového přiznání doplatit rozdíl mezi zálohami a skutečnou
výší zdravotního pojištění

Odvod a placení zdravotního pojištění u OSVČ
OSVČ hradí pojištění na účet své zdravotní pojišťovny. Pokud podnikají prvním rokem, odvádí měsíční
zálohy v alespoň v minimální výši. Minimální měsíční záloha je dle vyměřovacího základu stanovena
pro rok 2015 na 1797 Kč.
Záloha se neodvádí v prvním roce podnikání, pokud jde o vedlejší činnost. To ale musíte včas oznámit
zdravotní pojišťovně. Minimální zálohu musíte uhradit za měsíc, kdy jste začala pracovat jako OSVČ.
Zdravotní pojištění musíte uhradit 8. dne následujícího měsíce. Pojistné platíte formou záloh.
Do konce dubna musíte vždy odevzdat své zdravotní pojišťovně přehled o příjmech a výdajích. Daňové přiznání si zpracujete sama nebo vám ho může zpracovat daňový poradce. Lhůta pro odevzdání
daňového přiznání se pak prodlužuje do července.

Sociální pojištění
Sociální pojištění musíte platit u Okresní správy sociálního zabezpečení. Registrovat se musíte do
8. dne následujícího měsíce od zahájení nebo ukončení samostatné výdělečné činnosti. Na bankovní
účet OSSZ musí vaše platba dorazit nejpozději do 20. dne následujícího měsíce.
Pokud podnikáte prvním rokem, odvádíte měsíční zálohy v minimální výši. V roce 2015 je minimální
záloha dle zákona stanovena na 1 943 Kč. Při vedlejší činnosti nemusíte první rok odvádět sociální
pojištění.
OSVČ je povinna oznámit příslušné správě sociálního zabezpečení den:45
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PORTÁL. POHODA. Zdravotní pojištění OSVČ. [online]. © [cit. 2015 -01-31]. Dostupné z:
http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/socialni-a-zdravotni-pojisteni/zdravotni-pojisteniosvc/
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 zahájení (znovuzahájení) samostatné výdělečné činnosti nebo spolupráce při výkonu samo-

statné výdělečné činnosti s uvedením dne, od kterého je oprávněna tuto činnost vykonávat,
spolupracující osoba je současně povinna oznámit též jméno, příjmení, trvalý pobyt a rodné
číslo OSVČ, s níž spolupracuje
 ukončení samostatné výdělečné činnosti
 zániku oprávnění vykonávat samostatnou výdělečnou činnost
 od kterého dne jí byl pozastaven výkon samostatné výdělečné činnosti

Nemocenské pojištění
Jako OSVČ nemusíte platit nemocenské pojištění, ale myslete na to, že z nemocenského pojištění je
OSVČ poskytována peněžitá pomoc v mateřství. Na nemocenskou máte právo od 15. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti.
Nemocenské pojištění je nutné platit ode dne, kde jste se k němu jako OSVČ přihlásila. Na bankovní
účet Okresní správy sociálního zabezpečení musí být připsáno do 20. dne následujícího měsíce.

Daně
Co je to daň?
Daň je ze zákona daná finanční platba, kterou je povinné platit do rozpočtu České republiky. Daně
platíte na bankovní účet finančního úřadu v místě vašeho trvalého pobytu.
Daň je povinnou platbou a její placení je upraveno zákonem. Při porušování a neopakovaném placení
daní byste byla pokutována.
Druhy daní
Systém daní v České republice je pevně stanoven. Mezi nejčastější daně a poplatky patří:






Daň z příjmů fyzických osob
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Daň silniční
Obecné poplatky

Platba daně
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Jako podnikatelka musíte mít dokonalý přehled o daňových poplatcích. Základní informace zjistíte na
serveru Finanční správy – www.cds-mfcr.cz.
Jako fyzická osoba a OSVČ s trvalým bydlištěm v ČR, se musíte ode dne začátku podnikání registrovat
k dani z příjmů fyzických osob. Lhůta pro podání přihlášky k registraci poplatníka k dani z příjmů fyzických osob činí 15 dnů.

Daňové přiznání
Daňové přiznání musíte jako OSVČ podat v případě, že jste v předešlém roce měla příjem z podnikání,
který přesáhl 15 000 Kč.
Daňové přiznání nemusíte podávat, pokud jste zaměstnaná a vedle toho podnikáte a máte vedlejší
příjmy nižší než 6 000 Kč.
Lhůty pro podání daňového přiznání, přesné datum plateb v konkrétním roce uvádí Ministerstvo financí ČR v daňovém kalendáři na webových stránkách finanční správy (viz výše). Daňové přiznání
vyplňujete na tiskopisu nebo ho můžete podat elektronicky.
Daňová evidence
Daňová evidence je souhrn evidence příjmů a výdajů, majetků a závazků. Jako podnikatelka byste
v této oblasti měla mít základní znalosti, proto si představíme nejzákladnější pojmy a seznámíme se
s vedením daňové evidence, která od roku 2004 nahradila jednoduché účetnictví, které se dříve používalo.
Jako podnikatelka si musíte vést daňovou evidenci, pokud máte příjmy z podnikání nebo ze samostatně výdělečné činnosti, a chcete v daňovém přiznání k dani z příjmu uplatnit výdaje. Ty doložíte
díky daňovým dokladům, které v průběhu roku získáte v rámci svého pracovního výkonu.
Cílem daňové evidence je zjistit základ daně z příjmů. Její přesnou definici a informace týkající se jí, se
dozvíte ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
Daňová evidence nepatří mezi náročné úkony, ale přesto byste jako podnikatelka měla znát základní
pravidla. Daňovou evidenci si můžete vést elektronicky nebo psát ručně. Důležité je však vést evidenci přesnou formou, tak aby do ní mohl finanční úřad v případě potřeby kdykoli nahlédnout.
Je třeba si vést základní dvě knihy:



Deník příjmů a výdajů
Deník pohledávek a závazků
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Deník příjmů a výdajů
Zde si jako podnikatelka povedete záznamy o příjmech a výdajích. Musíte rozlišovat daňově položky,
které ovlivňují základ daně, a příjmy a výdaje neovlivňující daňový základ. K dispozici byste měla mít
i všechny daňové doklady, které musí být očíslovány a seřazeny dle data. Zaznamenáváte doklady
zaplacené bankou i v hotovosti pokladnou.
Deník pohledávek a závazků
Tyto záznamy můžete vést odděleně nebo zaznamenávat dohromady. Položky číslujte a zapisujte si
data přijetí, částku, splatnost a údaje o zaplacení včetně dokladu, kde je platba zaznamenána (pokladní doklad, výpis v účtu). Jako podnikatelka si můžete vést i další různé knihy o záznamech, př.
knihy mezd, evidenci majetku, DPH atd.
Účetnictví
Účetnictví je nástroj sloužící k zobrazování stavů financí ve vaší společnosti. Ukáže vám, jak firma
hospodaří, a jak velké množství prostředků vkládáte do podnikání. Účetnictví také zjišťuje výsledek
hospodaření společnosti, zisk a ztrátu za každé jednotlivé účetní období.
Kdo vede účetnictví, stanovuje zákon o účetnictví 563/1991 Sb. Vedení účetnictví musí být jasné a
průkazné. Základním prvkem je účetní záznam, který může být definován jako účetní zápis, doklad,
kniha nebo výroční zpráva aj. Jestliže jste jako podnikatelka zapsaná v obchodním rejstříku, jste povinna vést si účetnictví ode dne zápisu až do času odstranění z obchodního rejstříku.
Účetnictví vede pověřená osoba, která ovládá znalosti účetnictví. Do účetnictví náleží data o stavu
majetku a jeho pohybu, závazky, aktiva a pasiva, náklady, výnosy vypovídající něco o hospodářském
výsledku. Každý účetní by se měl řídit Českými účetními standardy, které upravuje a vydává Ministerstvo financí.

Pojištění rizik
Pokud chcete dopřát jistotu svému podnikání, je třeba se pořádně pojistit. Vyhnete se tak následným
problémům a obstrukcím, které vás čekají, když vám firmu někdo vykrade, kdybyste vyhořela nebo
kdyby vám někdo ukradl třeba služební vůz.
V současné době každá pojišťovna nabízí řadu pojistných služeb nebo má ve své nabídce přímo podnikatelské balíčky na míru.
Živelné pojištění
Tento typ pojištění vám umožní pojistit své nemovitosti proti živelným pohromám.
Základní pojištění zpravidla zahrnuje tyto živelné katastrofy:
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požár
výbuch
blesk
pád letadla nebo jeho části

Pokud se vaše firma vyskytuje poblíž vodních zdrojů, vyplatí se připojistit na:







záplavy
povodně
vichřice
pád předmětů
sesuvy půdy
zemětřesení

Pojištění odcizení
Jestliže nemáte pořádný hlídací systém a kamery či vám objekt nehlídá služba, je vhodné zařídit si
pojištění proti odcizení. Zajistíte tak své věci proti krádeži.
Toto pojištění zahrnuje:




krádeže vloupáním
loupežná přepadení
úmyslnému poškození věci

Pojištění strojů
Potřebujete ke svému podnikání stroje na výrobu určitých předmětů, máte drahé přístroje? V tom
případě je vhodné pojistit i tyto stroje, v případě, že by na nich vznikla jakákoli škoda.

Pojištění se vztahuje zejména na:






selháním měřících nebo zabezpečovacích zařízení
nesprávnou obsluhu, nepozornost
mráz
chybnou konstrukci, vadu materiálu
úmyslné poškození věci

Pokud chcete pojistit, sjednejte si schůzku s pojišťovacím poradcem. Jako začínající podnikatelce vám
poradí a probere s vámi typy a rizika vašeho budoucího podnikání. Následně vám vypracuje pojišťovací nabídku.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
34

Po vypracování nabídky s vámi poradce probere veškeré finanční transakce, které musí proběhnout
v rámci pojištění. Domluvíte se na pojistných podmínkách, výši pojistných částek, spoluúčasti, četnosti placení atd. Na základě těchto upřesnění poradce vypracuje pojistnou smlouvu. Vy jako jednatelka
společnosti smlouvu podepisujete.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)
Jako podnikatelka se musíte řídit i předepsanými právními předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci. Veškeré informace najdete na http://www.bozpinfo.cz/.
Česká republika je vázána předpisy Evropské unie, závazná je pro nás Směrnice rady č.89/391/EHS
z roku 1989, která zavedla opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců. Od roku
2001 u nás funguje novela, která zvýšila odpovědnost jednotlivých vedoucích pracovníků v rámci
BOZP. BOZP zahrnuje bezpečnost, sociální ochranu a ochranu zdraví. Povinnost zajišťovat BOZP se
vztahuje na všechny fyzické osoby pohybující se na svém pracovišti.

Požadavky BOZP jsou kromě Směrnice rady EU definovány i v českých právních zákonech.






zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek BOZP,
zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,
nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

Povinná dokumentace BOZP musí obsahovat:46







Pravidelné roční audity - protokoly o provedení prověrek BOZP
Vstupní i periodická školení BOZP zaměstnanců
Kategorizace prací
Kniha BOZP a vedení pracovních úrazů
Registr rizik
Traumatologický plán a plán první pomoci

Přijmete-li do pracovního poměru nové zaměstnance, jste povinna dle § 35 odst. 2 zákoníku práce,
seznámit je s právními předpisy a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při práci,
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které musí dodržovat. Každý váš zaměstnanec se musí před uzavřením pracovní smlouvy podrobit
vstupní zdravotní prohlídce.

Jak se naučit
komunikovat
Komunikace v podnikání
Jako podnikatelka se budete každý den setkávat s lidmi, s nimiž budete navazovat komunikaci na
obchodní bázi. Kromě bezprostřední komunikace budete využívat i neverbální komunikaci jako jsou
gesta, mimika nebo pravidla zdvořilostního jednání. Při komunikaci se nezapomínejte vždy dívat lidem do očí, mluvte zřetelně a dobře artikulujte. Vyvarujte se ukvapeného a zbrklého jednání a vše
řešte racionálně.
Druhy komunikace:
Verbální komunikace – vyjadřování pomocí určitého jazyka ústní nebo písemnou formou. Ústní komunikace probíhá skrze slova, písemná komunikace formou písma. Písemná komunikace zahrnuje
veškerou korespondenci (emaily, úřední dopisy, životopisy, odborné články atd.)
Neverbální komunikace – jedná se o proces dorozumívání, kdy se člověk nevyjadřuje prostřednictvím
slov, ale využívá řeč těla, pohyby těla, gesta, mimiku, doteky.
Asertivita představuje soubor verbálních i neverbálních komunikačních dovedností, které umožňují
přímé, otevřené jednání a chování, jimž člověk dokáže prosadit své zájmy, požadavky, uspokojit své
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potřeby, vyjádřit názory a city, ale bere v úvahu i potřeby a zájmy druhých lidí (neubližuje ani sobě,
ani druhým, respektuje práva druhých, ale hájí i svá práva).
Jak jedná asertivní člověk
Základní zásadou asertivity je otevřenost. Asertivní člověk jasně vyjadřuje své názory, myšlenky, přání a pocity. Umí (bez agrese) trvat na svých právech, ale zároveň také dokáže splnit své povinnosti a
respektovat druhé. Prosazuje své postoje a požadavky, ale nikoho při tom nezesměšňuje ani neponižuje. Asertivní člověk se nebojí slov "ano" ani "ne". Vyhýbá se složitému zdůvodňování a vysvětlování "proč", nerespektuje požadavek jen proto, "že se to tak dělá" nebo "že si to myslí všichni
ostatní". Druhému ponechává prostor a právo na jeho názor. Vůči ostatním je sice taktní, ale vůbec si
nepřipouští pocit viny v případě, že by se partner jeho chováním cítil dotčen. Asertivita znamená i
umění naslouchat druhým, umět se vžít do situace a myšlení druhého. Asertivní člověk umí hovořit
bez podrážděnosti nebo úzkosti. Jeho myšlení, slova i činy jsou v souladu.
Asertivní chování je založeno na uvědomění si a prosazování nezadatelných práv každého člověka:
- asertivní práva!
1. Máte právo sami posuzovat své chování, myšlenky, emoce a nést za ně a za jejich důsledky odpovědnost
2. Máte právo nenabízet žádné výmluvy či omluvy, ospravedlňující vaše chován
3. Máte právo sami posoudit, zda a nakolik jste odpovědní za problémy druhých lidí.
4. Máte právo změnit svůj názor
5. Máte právo dělat chyby a být za ně odpovědní.
6. Máte právo říci: „já nevím.“
7. Máte právo být nezávislý na dobré vůli ostatních.
8. Máte právo dělat nelogická rozhodnutí.
9. Máte právo řici: „já ti nerozumím.“
10. Máte právo říci: „je mi to jedno.“
V rámci nácviku asertivity se učí těmto schopnostem:
 Umět pochválit
Obecně se lidi vzájemně chválí minimálně, přitom z psychologie je známo, že ocenění druhého je
většinou mnohem přínosnější, než jeho kritika. Nejde o to, za každou cenu a příliš často hledat něco
chvályhodného- to působí nepřirozeně, ale upřímně myšlený kompliment vyřčený ve vhodný okamžik
druhého nejen potěší ale i povzbudí.


Přijímat pochvalu
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Protože se málo chválí, dělá lidem problémy komplimenty přijímat. Většina lidí to buď zahraje do
ztracena, bagatelizuje („to nic nebylo“), nebo se kroutí a neví, co si počít. Přitom úplně stačí říct třeba: „To mám radost, díky“.
 Kritizování
Tam, kde to situace vyžaduje, je dobré přednést své připomínky. Kritika má být konstruktivní- měla
by obsahovat, co se nám nelíbí („přišel jsi o dvě hodiny později, než jsi říkal“), jaké pocity to ve vás
vyvolává („dělám si pak o tebe starosti“) a jaké navrhujeme řešení („když příště uvidíš, že nestihneš
přijít včas, zavolej“). Pokud se poslední jeden nebo dva body vynechají, je výsledkem neproduktivní a
nulový přínos do budoucna.

 Příjem kritiky
Vždycky pomůže nereagovat okamžitě, dát si chvilku na zhodnocení, zda je kritika oprávněná čí nikoli.
Pokud ji vyhodnotíme jako neoprávněnou, je namístě slušně, ale jasně názor druhého odmítnout.
Jde-li o kritiku oprávněnou, nemá smysl vylítnout, případně se začít omlouvat a ponižovat
Asertivní komunikační techniky
Jednoduché asertivní techniky
pozitivní prvky, jež sebou asertivní jednání do naší komunikace, resp. života přináší jsou:
➜ dává přednost neagresivnímu, aktivnímu chování,
➜ pomáhá rozvíjet zdravé sebevědomí,
➜ zvyšuje sebeúctu i otevřenost k různým pohledům na věc,
➜ vytváří atmosféru pro spolupráci,
➜ zvyšuje srozumitelnost a jasnost vyjadřování,
➜ zvyšuje odpovědnost za vlastní chování,
➜ umožňuje předcházet, resp. účinně řešit konflikty.
1. Technika „pokažené gramodesky“ aneb Schopnost žádat to, na co máme právo
Tato technika se dá použít všude tam, kde chceme prosadit svůj oprávněný požadavek. Musí však jít
o něco, na co máme nezadatelné právo, nejlépe pokud jsou naše práva definována formálně zákonem či jiným předpisem.
O co jde: Klidným opakováním svého požadavku se naučíme prosadit svůj oprávněný nárok. Nenecháme se strhnout manipulativními manévry partnera, nenecháme se ničím vyvést z míry, stále dokola opakujeme svůj požadavek jako poškrábaná gramofonová deska tak dlouho, dokud náš protějšek
nepochopí, že přes jeho manévry a manipulaci od svého požadavku neustoupíme. Po celou dobu
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nesmíme mít strach. Pak totiž sklouzneme k pasivitě, nebo agresivitě. Pokud je náš partner sociálně
zdatný, začne reagovat na to, co sdělujeme tělem a ne slovy. Zde je začátek konce našich nadějí. Když
dosáhneme svého, tak dotyčnému neřekneme „ale trvalo vám to…“ nýbrž slušně poděkujeme.
využití: když volají operátoři – call centrum, reklamace…
2. Odmítnutí aneb Umění říci "ne" bez pocitu viny
Pokud neumíme říkat ne, lidé nás brzy dotlačí tam, kde nás budou chtít mít. Budeme dělat věci, které
nechceme, a nedělat věci, které chceme. Necháme si vnutit něco, co nepotřebujeme, jen abychom se
snad někoho nedotkli.

Jak na to? 
1. Jasně konstatujeme své ne (děkuji), nechci.

Ne, tuto košili ti nepůjčím...

2. Nevysvětlujeme důvody, nevymýšlíme si, neomlouváme se,
nechováme se nejistě a úzkostně.

..., protože ji mám ráda.

3. Dáváme najevo empatii

Chápu, že je ti to líto.

4. Kompromis

Můžu ti půjčit jinou košli...

5. Jasně opakujeme NE

..., ale tuto košili ti nepůjčím.

Test: Umíte říci „ne“?
1. Nechci zranit city druhých
2. Řeknu ano i tehdy, když ve skutečnosti myslím ne.
3. Neodvážím se říci druhým pravdu.
4. Chci, aby mě měli rádi a uznávali mě.
5. Lidé mě považují za slabocha, nad kterým snadno zvítězí.
6. Neustále myslím na to, co si o mě pomyslí ostatní.
7. Souhlasím s některými věcmi, protože si myslím, že se to ode mě očekává.
8. Bojím se říci „ne“, aby mě lidé nepřestáli mít rádi.
9. Dříve než někomu řeknu „ne“, musím si upevnit své sebevědomí.
10. Myslím, že se lidé budou zlobit, když je odmítnu.
Výsledky:
 méně než 30 bodů: měli by jste si upevnit své sebehodnocení, aby jste dokázali říct „ne“.
 30-70 bodů: dokážete někdy říct „ne“, ale potřebujete na své schopnosti dále pracovat.
 Více než 70 bod“: S odmítnutím nemáte žádný problém.
Pokud chcete, aby vaše odmítnutí bylo bráno vážně, potom velmi záleží na tom, jak je podáte. Především tomu musíte uvěřit vy sami. A to se vám podaří, jen pokud zavrhnete všechny
obvyklé mylné představy a soustředíte se na své zájmy.
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Nemyslíte si…
Když odmítnu, někoho tím urazím nebo rozzlobím
Jestliže odmítnu, nebudou mě mít rádi
Odmítnout je neslušné a sobecké
Pokud odmítnu, nikdy už nebudu moci někoho o něco požádat
Jejich požadavky jsou důležitější než moje.
Myslíte si…
Mám plné právo rozhodnout se, zda řeknu ano, nebo ne.
Mám právo mít vlastní priority.
Mám právo uvést těžkosti, které mi vzniknou, když jim pomůžu.

3. Technika přijatelného kompromisu- Vyjednávání aneb "Dbej na to, ať oba zvítězíte"
Dosažení konsensu v tom, že obě strany získají „své“ hodnoty, je jedním z hlavních cílů nácviku asertivity. Zvláště v kontaktu s lidmi, kteří nám nejsou lhostejní je lépe se domluvit k
oboustranné spokojenosti, než si prosadit za každou cenu to svoje. V řadě sporných situací mají "svou
pravdu" obě strany.





Naslouchejme druhému, respektujme jeho oprávněné požadavky.
Pokusme se vymyslet třetí (pro obě strany výhodnější) verzi řešení problému.
Přistupme na nabídku kompromisu, nebo ho sami navrhněme.
Snažme se problém vyřešit, ne druhého porazit, nebo se prosadit za každou cenu.

4. Přijetí oprávněné kritiky aneb "Čestně, hrdě, bez vzdoru"
Chybovat je lidské a chyba není nic víc a nic míň než chyba. Každý člověk je kritizovatelný a každý
člověk má právo dělat chyby.
Cítíme-li se napadeni a ohroženi, bráníme se. Nejčastější spontánní reakce na kritiku je obrana
agresí, tj. odpovídáme stejně razantní kritikou partnera. Druhou rovněž dosti častou variantou je, že
se začneme různě vymlouvat, zdůvodňovat, hledat objektivní překážky. To je obrana pasivní, sdělující, že „jsem červ, ale dělám, co můžu, nezašlapávejte mne“. Asertivní přístup v prvé řadě rozlišuje,
zda jde o kritiku oprávněnou, či nikoliv.
Asertivně jednající člověk kritika odzbrojuje tím, že s oprávněnou kritikou souhlasí, věc nerozpitvává a
orientuje se na to, jak věc napravit. Asertivní reakce tedy vypadá asi takto:




Souhlasme s oprávněnou kritikou a přiznejme chybu.
Nejlepší je přiznat chybu dříve, než nás druhý napadne.
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Stručně se omluvme.
Můžeme popsat vlastní emoce ("Jsem z toho nervózní").
Navrhněme a co nejdříve realizujme nápravu.

5. Reakce na neoprávněnou kritiku aneb Technika "otevřených dveří"
Využití: Při setkání s agresí a neoprávněnou kritikou. Agresor očekává obranu a protiútok, ale my mu
nejprve ustoupíme.









Podstata techniky- Nepopírat kritiku, nebránit se, nereagovat odvetou, a říct něco, z čeho vyplyne, že i kritiku umím přijmout, někdy dokonce se souhlasem.
Klidně souhlasit s každou pravdivou výtkou obsaženou v kritice (je to pravda…)
Připustit možnou platnost každé pravděpodobné výtky obsažené v kritice (možná máš pravdu…)
Používejme pomocné věty. ("Občas se to stane.", "Jsou chvíle, kdy bych si přála být inteligentnější.", "Co máš konkrétně na mysli?")
Přeformulujme kritikova slova. ("Jsi fiflena." - "Ano, jsem hezká.")
Ohraďme se ve věcech, které nás ponižují. ("Tím, co jsi mi řekl, jsi mě naštval, urazil, dotknulo
se mě to…") Můžeme popsat vlastní emoce ("Jsem z toho nervózní").
Aktivně se dotazujme na negativa: vyslechněme, neútočme, nepoužívejme ironii, zrekapitulujme a ptejme se na řešení.

6. Technika „požádání o laskavost“ aneb "Konec strachu z odmítnutí"







Může mít osobní charakter ("Udělej to, prosím, pro mne." "Buď tak hodný a udělej mi laskavost.") nebo JÁ FORMU ("Mohu tě požádat o laskavost?").
Svá přání definujeme jasně a srozumitelně.
Tón hlasu musí odpovídat prosbě, ne rozkazu nebo výčitce.
Hovoříme v krátkých větách, dbáme na verbální a neverbální symetrii.
Není-li nám vyhověno, bereme to sportovně a máme radost z toho, že jsme to alespoň zkusili
(není důvod být uražený, naštvaný, otrávený).
Budeme-li očekávat, že nám partner nevyhoví, zvyšujeme pravděpodobnost toho, že se to
stane (do našeho projevu se vloudí úzkost a nejistota).
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Použití asertivních technik

Situace

Technika
"poškrábaná gramodeska",

prosazuji svůj požadavek
požádání o laskavost

souhlas s oprávněnou kritikou,
jsem kritizován(a)
"otevřené dveře"

"poškrábaná gramodeska"
odmítám
umění říct ne (s empatií)
usiluji o dohodu

přijatelný kompromis

Asertivní chování by tedy mělo odpovídat určitému vzorci, který je názorně vyobrazen na následujícím schématu:
PROBLÉMOVÁ SITUACE

CO CHCI

CO MUSÍM
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Z uvedeného schématu vycházejí všechny asertivní postupy. O co tu konkrétně jde?

Když se člověk dostane do jakékoliv problémové situace, první věc, kterou musí udělat, je, že si jasně
uvědomí, CO CHCE. Při ujasňování toho, CO CHCI, je nutno brát v úvahu osobní práva ostatních lidí,
kteří jsou příslušnou situací dotčeni. Z toho vyplývá, že nemůžeme chtít cokoliv. Nemůžeme chtít
něco, co by narušilo osobní práva druhých.

Když je člověku jasné, CO CHCE, pak je důležité si uvědomit, CO MUSÍ udělat. To obyčejně přímo vyplývá z toho, co chce. Existuje ovšem řada situací, ve kterých je přemýšlení o tom, CO MUSÍM, hodně
složité a těžké.
Rozhovor
•

Nejrozšířenějším druhem komunikace

Rozhovor- Interview z hlediska pružnosti, vedení rozdělujeme na:
•

neřízený- volný výběr tématu, není předem připravený

•

řízený- organizované a záměrné získávání informací

Řízený rozhovor může být:
•

standardizovaný

•

částečně standardizovaný

•

volný

Fáze rozhovoru
•

úvodní fáze- navázání kontaktu

•

jádro rozhovoru- cíl: získat podstatné informace

•

závěr rozhovoru- uvolňujeme eventuální tenzi, naladíme ho na další spolupráci a poděkujeme

•

vhodně zvolené prostředí, ve vhodnou dobu, bez přerušování a beze spěchu,

•

předem připravit navázání kontaktu úměrně podle individuálních zvláštností dotazovaného

•

když rozhovor plánujeme je třeba zvážit varianty možných odpovědí na naše otázky a podle
toho promyslet jejich sled,

•

otázky je nutno formulovat stručně, jasně, přehledně, srozumitelným jazykem,
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•

dbát na jasnou a zřetelnou výslovnost a klidný a přátelský tón,

•

být trpělivý, taktní, nenechat se vyprovokovat úhybnými manévry, rozvláčností, ulpívavostí a
zabíhavostí dotazovaného,

•

obratně a pohotově reagovat na všechny nepředvídané odpovědi,

•

počítat s jistou nepřesností paměti dotazovaného a nebrat všechny zkreslení jako záměrnou
lež,

•

vyvarovat se ukvapené interpretace určitých odpovědí na základě sympatií, nebo antipatií
k dotazovanému

Technika parafrázování
•

opakujeme část odpovědi, udržujeme rozhovor na živé úrovni

•

Klient v manželské poradně: „S manželkou se hádáme každodenně.“ Psycholog parafrázuje: „
Vaše manželství nemá tedy mnoho klidných chvil“.

Technika interpretace
•

interpretujeme výpovědi, je spojená s následným objasněním

•

„Moje žena se hádá s mojí matkou. Mám ženu rád, ale nerad vidím, když ubližuje mé matce.“
Interpretace: Domnívám se, že máte silnější vztah k matce.“

Technika ujištění
•

„Není vaší vinou, že jste se dostal do této situace, zkuste mi však o tom povědět více.“

Jak udělat dobrý dojem
•

. Předstírejte, že potkáváte starého přítele- představujte si, že osoba s kterou se máte poprvé
potkat, že váš starý přítel. Projevte radost a nadšení z toho, že se vidíte.

•

2. Odpovídejte stejnou řečí těla- zkřížení paží, pokud se vás dotkne za rameno, na zádech,
udělejte totéž, poseďte se stejně, přeložte si nohy atd.

•

3. Mluvte jejich jazykem- pokud mluví o svém dítěti jako o Jirkovi, říkejte mu také jirka a ne
„malý brouček“  - sdílíte stejnou vlnovou délku.

•

4. Nakloňte se dopředu- při rozhovoru se nakloňte mírně dopředu, dáváte tím najevo svůj zájem. Mírný záklon naopak. 5. navažte kontakt pohledem do očí- sdělení partnerovi, že je pro
vás v místnosti nejdůležitější začíná tím, co si o něm myslíte vy. Navažte oční kontakt, ne
déle než 2-3 sekundy.

•

6. Řeč těla a osobní dotyk- pevný stisk ruky, dotek paže (čím výše posunete levou ruku na paži, tím větší upřímnost z vás bude vyzařovat).
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•

7. Tón hlasu- důležité aby nezněl monotónně. Zkuste také změnit tempo řeči (například: rychlé tempo- vyvolat vzrušení, zpomalené tempo- atmosféra klidného uvažování.

•

8. Zapojte svého posluchače- raději ho vtáhněte do rozhovoru (např.- jednoduchou otázkou
si ověřte zda vás sleduje), místo toho abyste ho odradili tím, že budete pořád mluvit (kvůli
nervozitě).

KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI
jsou součástí tzv. měkkých dovedností - soft skills.
•

Patří sem - obrana proti manipulaci, asertivita, efektivní komunikace, řešení konfliktů, naslouchání, empatická reakce a spousta dalších.

•

„Komunikační dovednosti rozvíjí osobnost člověka, jelikož posilují sebejistotu, sebedůvěru
a sebeúctu. Zvyšují schopnost pracovat v týmu, efektivně řešit spory a problémy. Zlepšují
mezilidské vztahy, sebeřízení a také snižují stres.“

•

Jak to vypadá, když se NEumíme bránit manipulaci?
Lidé na nás působí tak, že děláme věci, které ve skutečnosti dělat nechceme, jsou nám nepříjemné nebo se nám zrovna nehodí..

•

Jak to vypadá, když NEumíme efektivně řešit konfliktní situace?
Z konfliktních situací, zřídka odcházíme s konstruktivním řešením. Spíše odcházíme s pocitem,
že druhá strana je „špatná, oni nám nebo mi jim děláme naschvály (když on takhle, tak já
takhle), ale nikdy se nám nepodaří problém opravdu vyřešit.

•

Jak to vypadá, když NEumíme dávat kvalitní zpětnou vazbu?
Když někomu sdělujeme, že by měl něco dělat jinak, osoba naše slova přijímá s otráveným
výrazem, naštve se, urazí se, nebo dělá onu věc jen v naší přítomnosti.

•

Jak to vypadá, když NEjsme asertivní?
Nemáme zdravé sebevědomí a sebejistotu (často je sebevědomí pouze předstírané nebo stojí
na chabých základech), lidé nás nerespektují. Máme tendenci buď k agresi nebo pasivitě.
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KONFLIKT
•

Je jednou z náročných životních situací

•

Jde o střetnutí protichůdných sil na cestě k cíli

•

Jako konfliktní vnímáme situaci, v níž je nutno vybrat z určitých variant, či alternativ jednu

•

Pod pojmem konflikt si můžeme představit: hádka, problém, rozpor, nedorozumění, různý
názor na věc…
Dvě základní dimenze zvládání konfliktu:

•

1. Asertivita – do jaké míry se jedinec pokouší obhájit a prosadit vlastní zájmy

•

2. Spolupráce – do jaké míry se jedinec pokouší uspokojit zájmy druhé strany konfliktu. Každá
konfliktní situace obsahuje racionální i iracionální prvky. Čím bližší a těsnější jsou vztahy mezi
konfliktními stranami, tím je konflikt vyhrocenější a závažnější.
pět základních strategií pro zvládání konfliktu:

•

1. Soutěž neboli konkurence – vysoká míra asertivity, nízká míra spolupráce, konfliktním
stranám jde jen o vlastní zájem a cíle a nejsou ochotny spolupracovat, soustředěnost na
vlastní zájmy na úkor zájmů ostatních

•

2. Snaha o vyhovění – nízká asertivita, vysoká míra spolupráce, ochota obětovat vlastní zájmy
pro zájmy ostatních

•

3. Snaha vyhnout se konfliktu – nízká míra asertivity i spolupráce, neschopnost spolupracovat, lhostejnost zájmů svých i druhých

•

4. Spolupráce – vysoká míra asertivity i spolupráce, cílem je uspokojit jak vlastní zájmy, tak
zájmy druhé strany

•

5. Kompromis – stojí na pomezí asertivity a spolupráce, tzv. rozdělení rozdílu (neshody, rozporu), snaha o rychlé řešení a co nejrychlejší ukončení konfliktu

Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
46

Komunikace se zákazníkem
Utváření vztahu se zákazníky se označuje zkratkou CRM (Customer Relationship Management) a určuje konkurenceschopnost podniku. Jedná se o proces oslovení, udržení a dalšího rozvíjení vztahů se
ziskovými zákazníky. 47
Základními aspekty při vytvoření vztahu se zákazníkem jsou atmosféra, pohled zákazníka, chování,
spolupráce, kvalita, a cena.

On-line podnikání
Podnikání na internetu má oproti reálnému světu řadu výhod, ale i nevýhod. Na co si máte dát pozor,
vám poradíme v následujících řádcích:
Pokud máte svoji webovou stránku a chcete rozesílat informace svým zákazníkům, buďte opatrní.
Newslettery a další obchodní sdělení nemůžete rozesílat elektronickou poštou, kdy se vám chce. Před
10 let v roce 2004 začal v České republice platit zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, tzv. antispamový zákon.
SPAM
Hromadně rozesílaná nevyžádaná elektronická pošta. Nevyžádaná komunikace se však může šířeji
týkat i pošty nebo nevyžádaného telefonického kontaktu. Jinak řečeno, z „hlediska elektronické pošty
jde vlastně o nežádoucí elektronické "smetí". Spam má zpravidla podobu inzerce či obchodního sdělení reklamního charakteru, přičemž je hromadně rozesílán na obrovská množství (může jít i o miliony)
elektronických adres. Sdělení, které spam obsahuje, se vás většinou snaží přesvědčit, abyste navštívily
určité internetové stránky, abyste je dále procházely a abyste si co nejdříve objednaly určitý konkrétní
produkt nebo službu.“48
Obchodní sdělení
Antispamový zákon upravuje odpovědnost, práva a povinnosti osob, které poskytují služby informační společnosti a šíří obchodní sdělení. A to především prostřednictvím e-mailu, mobilního telefonu
nebo pevné telefonní linky. Zákon neřeší přímé kontakty uživatelů elektronické pošty, pokud je nevyužívají k obchodní nebo profesní činnosti. 49
Autorská díla
47

STŮŠEK, J. Řízení vztahu se zákazníkem. [online]. © [cit. 2015 -01-31]. Dostupné z:
http://pef.czu.cz/~stusek/MARKETING/
48
UOOU.CZ. Jak se bránit nevyžádaným emailům. [online]. © [cit. 2015 -01-31]. Dostupné z:
https://www.uoou.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=200144&id_ktg=1495&n=jak-se-branit-nevyzadanym-emailum-letak-oecd&query=jak+se+br%C3%A1nit
49
BOHUTÍNSKÁ, J. Antispamový zákon klepl podnikatele přes prsty. [online]. © [cit. 2015 -01-31]. Dostupné z:
http://www.podnikatel.cz/clanky/obchodni-sdeleni-zakon-klepl-podnikatele/
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Ochrana práv autorů uměleckých, vědeckých a jiných děl (včetně počítačových programů) se řídí tzv.
autorským zákonem (č. 121/2000 Sb.).
Zpřístupnění díla prostřednictvím internetu je chráněno autorským právem, proto je potřeba k němu
vždy opatřit nezbytný souhlas autora předmětného díla, nebo jiné osoby k tomu oprávněné.50
Jedinou možností, jak zdarma a bez komplikací můžete stáhnout obrázek, jsou fotobanky. V nich si
můžete vybrat obrázek požadovaného rozměru, za který zaplatíte a můžete s ním samovolně nakládat a používat ho pro vaše potřeby.51
Tyto fotobanky najdete na internetových stránkách:
Picmac
Fotky a vektorové ilustrace pro web, letáky, plakáty, billboardy, časopisy a další reklamu.
http://www.pixmac.cz/
Fotolia
Fotobanka obsahuje již přes 7 milionů fotek a ilustrací, přes 412 tisíc vektorů.
http://eu.fotolia.com/
Shutterstock
Více než 35 miliónů fotografií, vektorů, videí a hudebních skladeb.
http://www.shutterstock.com/cs/

Jak vytvořit vlastní web?
Každý podnikatel by měl myslet v začátcích svého podnikání na vytvoření vlastního webu. Ten je
v současné době plného digitálních médií nepostradatelnou pomůckou každého podnikatele.
50
51

KOLEKTIV AUTORŮ. Začátek ve svém. Praha, 2013. s. 146 ISBN 978-80-905255-3-5
Tamtéž, s. 146

Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
48

Jako začínající podnikatelka si musíte rozpočet webu zahnout do podnikatelského plánu. Jde o položku, která by tam neměla chybět. Váš web bude totiž prezentovat vaše podnikání, firmu, produkty,
služby.
Proč si zřídit vlastní web?52
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Najdete zde zákazníky
Jde o kvalitní prodejní kanál
Mít webovou stránku je standart každého podnikatele
Konkurenci máte na internetu
Internet je silný komunikační kanál
Snadnější propagace vaší firmy
Čím dříve si ho pořídíte, tím lépe s ním budete umět pracovat

Nový web vám umožní efektivně komunikovat a získávat nové zákazníky. Když dnes podnikatel nemá
webové stránky, pro spoustu potenciálních zákazníků neexistuje. Lidé nenajdou informace, žádnou
nabídku, ani kontakt. Když se o vás lidé na internetu nedozvědí, nestanou se vašimi zákazníky.
První zásadou při tvorbě webu je stanovit si jeho cíl. Od toho se bude odvíjet struktura a obsah. Následně byste se měly zaměřit na cílovou skupinu, kterou chcete prostřednictvím svých internetových
stránek oslovit. Potřebám cílové skupiny pak podřídíte grafiku webu, obsah a ovládací prvky pro
snadnější manipulaci na stránce.
Zvolte si název vašeho webu, webovou adresu, na které bude moci váš web najít. Je důležité zvolit
takový název / adresu, kterou si lidé snadno zapamatují a má souvislost s názvem firmy nebo výrobku. Následně doménu zaregistrujete, což zprostředkovává poskytovatel internetových služeb (př.
cz.nic). Jakmile máte zaregistrovanou svoji doménu, můžete se pustit do tvorby vlastní webové
stránky.53
Povinné údaje na webu
Každý podnikatel musí ze zákona na svých firemních stránkách uvádět stejné údaje jako na fakturách.
Zákazníci by se tedy měli dozvědět informace o:





jménu podnikatele, nebo názvu společnosti
sídlu společnosti, nebo místu podnikání
identifikačním číslu podnikatele
údaji o zápisu v evidenci: zápis do obchodního rejstříku včetně spisové značky a zápis do jiné
zákonné evidence, např. živnostenský rejstřík

52

AMBROŽ, J. Proč by podnikatel měl mít webové stránky. [online]. © [cit. 2015 -01-31]. Dostupné z:
http://www.podnikatelskyweb.cz/proc-by-podnikatel-mel-mit-webove-stranky/
53
KOLEKTIV AUTORŮ. Začátek ve svém. Praha, 2013. s. 147 ISBN 978-80-905255-3-5
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př. Obchodní firma: Aminostar s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským úřadem
v Praze, oddíl C, vložka 132619 ze dne 4. 8. 1993,
zastoupená jednatelem společnosti Mgr. Josefem Bukvicem,
Sídlo: Loukov 55, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště,
IČ: 49811274
DIČ: CZ49811274
Tyto údaje by měl návštěvník webu snadno nalézt. Často se dávají do obchodních podmínek, do sekce „O nás“ nebo „Kontakty“, tak aby potencionální zákazník nalezl všechny důležité informace pohromadě.
Pokud tyto údaje na svých stránkách neuvedete, hrozí vám pokuta až ve výši 50 000 Kč nebo vám
může být pozastavena podnikatelská činnost po dobu jednoho roku.
Webové stránky snadno, rychle a levně
Pokud si chcete webové stránky vytvořit sama, můžete využít i speciálních nástrojů pro tvorbu www,
které jsou dostupné na internetu. Jejich výhodou je cenová dostupnost. Musíte však počítat, že stejný
vzhled webu by mohla mít i vaše konkurence, jelikož vizuální šablony na těchto www jsou k dispozici
pro všechny zákazníky.
Webnode
Webnode je jednoduchý systém pro tvorbu webu, který vám umožní vytvořit si vlastní stránky zcela
zdarma – můžete být online již za 5 minut.

Webgarden
Webgarden.cz je nástroj pro tvorbu webů a e-shopů s dlouhou tradicí. Vytvořit stránky trvá pouze
několik minut.
Netstránky
Jednoduchý nástroj, se kterým si můžete vytvořit rychle a jednoduše vlastní webové stránky zdarma,
a to i bez znalosti programování.

Práce s využitím počítače a internetu
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Informační a komunikační technologie mají v podnikatelském sektoru významnou roli již několik desetiletí. V dnešní době si nedokážeme život bez počítače a internetu už představit a připojení nás
provází na každém kroku (pomocí tabletů, PC, notebooků a chytrých telefonů).
V této kapitole se seznámíme se základními počítačovými pojmy a představíme programy, které byste mohly ve vašem podnikání používat. Dozvíte se o tvorbě vlastních webových stránek nebo správě
e-shopu, který je v současné digitální době významným podnikatelským nástrojem tvořícím zisk.
Základy na počítači
V této podkapitole se seznámíte se základními programy pro práci s dokumenty, s elektronickou poštou, s ochranou počítače, s účetními, grafickým a dalšími aplikacemi. Tento souhrn obsahuje aplikace
placené i bezplatné.
Práce s dokumenty
MS Word
Vytváří textové dokumenty (životopisy, úřední dopisy, smlouvy…). Máte zde možnost vkládání tabulek, grafů a obrázků.
MS Excel
Tabulkový sešit obsahující řádky a sloupce (nekonečně mnoho), který umožňuje vytváření tabulek,
grafů a funkcí.
MS PowerPoint
Umožňuje snadné prezentování vašich témat. Obsah prezentace nesmí být rozsáhlý, má informovat o
aktuálním dění vašeho přednesu, proto nejsou třeba dlouhé odstavce textu.
Writer (podobné MS Word)
Textový editor, ve kterém utvoříte textový dokument, knihu, obrázky atd. Výstup uložíte do několika
možných formátů.

E-mailová pošta
MS Outlook
Bezplatný osobní e-mail, který vám umožní kontakt s ostatními. Přímo ve schránce můžete chatovat s
přáteli na Skypu, Facebooku a Googlu. Dokumenty aplikací Word, Excel a PowerPoint můžete zdarma
otevírat a upravovat přímo ve schránce. Obsahuje karty poštu, kontakty, kalendář a úkoly.
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Windows Live Mail
Windows Live Mail je e-mailový klient, který je součástí Windows Vista a je náhradou klasického Outlook Expressu. Klient podporuje správu několika e-mailových účtů a to včetně Yahoo! Premium a
Gmail, umožňuje vyhledávání najednou ve všech účtech, ochrání uživatele před spamem a mnoho
dalšího.

Zabezpečení počítače
AVG Antivirus
AVG Antivirus FREE 2014 je nejobsáhlejší bezplatné bezpečnostní řešení, jaké kdy společnost AVG
vytvořila. Obsahuje řadu zabezpečovacích prvků, které jsou zpravidla k dispozici pouze u placených
produktů.
Avast!Free Antivirus
Oblíbený antivir, který zajišťuje neustálou bezplatnou ochranu domácích uživatelů a nekomerčních
subjektů před viry, spywarem, rootkity a ostatními škodlivými kódy. Současně uživatele chrání před
hrozbami v IM a P2P sítích. Program dále nabízí štít sloužící k zachytání nebezpečných skriptů a disponuje funkcí pro blokování potenciálně nebezpečných webových adres.

Účetní programy
POHODA
Program POHODA je komplexní účetní a ekonomický software pro malé, střední a větší firmy z řad
fyzických i právnických osob. Jeho jednotlivé varianty obsahují různý rozsah a kombinaci funkcí.
EKONOM
Účetní a evidenční systém EKONOM je výkonný, snadno ovladatelný a cenově přístupný účetní software určený pro malé a střední firmy účtující v soustavě daňové evidence a podvojného účetnictví.
Helios Red
Moderní ekonomický software pro zpracování podnikové agendy podnikatelů, malých a středních
firem účtujících v podvojném účetnictví nebo daňové evidenci. Obsahuje moduly pro mzdy, sklady a
související agendy. Vyniká přehledným ovládáním, nenáročnou údržbou a podporou silné firmy.
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Grafické a obrázkové programy
Picasa 3
Picasa je bezplatný software pro organizaci a úpravu fotografií. Svým jednoduchým ovládáním a
množstvím funkcí se dokáže vyrovnat i mnohým komerčním programům na organizaci fotografií.
Kromě základních funkcí pro organizaci a správu fotografií umožňuje například objednat tisk fotografií, vytvořit koláž, odeslat fotografie emailem, vytvořit dárkové CD, či nahrát fotografie přímo na váš
blog.
Adobe InDesign
Všestranná aplikace pro počítačovou sazbu, která nabízí profesionální ovládání designu a typografie
až na úroveň pixelů. Vytvářejte elegantní a poutavé stránky pro tisk, tablety a další obrazovky. Kromě
rozvržení a úpravy vzhledu stránky umí aplikace i propojit obsah z více dokumentů, díky čemuž se pak
provedené změny aplikují ve všech velikostech.
Adobe Reader
Software Adobe Reader představuje zdarma dostupný standard pro spolehlivé zobrazování dokumentů PDF, jejich tisk a přidávání poznámek. Jako jediný prohlížeč souborů PDF umí otevřít všechny
druhy obsahu ve formátu PDF, včetně formulářů a multimédií, a pracovat s nimi.

Úložiště dat

Úložiště
Server sloužící pro krátkodobé odkládání dokumentů, fotek a jiných dat a jejich sdílení s přáteli. Soubory se na server nahrávají přes webový prohlížeč nebo pomocí FTP protokolu, stažení je možné buď
přes FTP nebo http.
Ulož.to
Nejznámější online úložiště, které nabízí upload i download nejrůznějších dat. To nabízí prakticky
neomezený prostor a pohodlí pro nahrávání, sdílení a prohlížení dokumentů, prezentací, fotografií,
obrázků a videí. Základní dovednosti přitom nabízí všem zdarma, ovšem s jistými omezeními.
UPOZORNĚNÍ: Všechny popisky k jednotlivým programům jsou originálními popiskami programů.
Texty jsou ponechány v původní podobě, nejsou měněny.
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Motivace nejen při podnikání
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Co je to motivace?
odvozeno z latinského movere, tj. hýbat, pohybovat
- vnitřní nebo vnější faktor, nebo soubor faktorů vedoucí k energetizaci organismu. Hnací
motor lidského jednání.
usměrňuje naše chování a jednání pro dosažení určitého cíle. Cílem lidského jednání
je uspokojení individuálních potřeb.
Potřeby dělíme na:



biologické (biogenní, primární, vrozené) - Slouží k přežití, reprodukci nebo k
udržení zdraví.
sociální (psychogenní, sekundární, získané) - kulturní a psychické

Motivace může vycházet z vnitřních nebo vnějších pohnutek a podnětů. Často bývá kombinací obou.






vnitřní motivace - výsledek potřeb a zájmů člověka (potřeba poznávací, seberealizace, kulturní potřeby)
vnější motivace - je určena působením vnějších podnětů (hrozba trestu, možnost
odměny)
Americký psycholog Abraham Maslow je autorem stupňovitého (pyramidového)
řazení potřeb, které v hierarchickém systému organizoval podle jejich naléhavosti
pro člověka.
Potřeby vyšší se objevují až po uspokojení potřeb nižších. Člověk má obvykle potřebu seberealizace, pokud není hladový, je v bezpečí, milován a uznáván. Např.
člověk netouží po nových závěsech do pokoje nebo obraze (5. stupeň), když je
ohrožován nějakou katastrofou nebo je hladový (nenaplněný 1. a 2. stupeň).
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Teorie motivace


Herzbergova teorie dvou faktorů

dvě významné skupiny faktorůa) Motivátory- uspokojují lidské potřeby, aktivizují zájem pracovníků o zlepšení vykonávaných
činností
b) Hygienické vlivy- pracovní podmínky zaměstnance
-využívá se v moderním managmentu.


Alderferova teorie tří kategorií potřeb

dělí lidské potřeby do tří hierarchických skupin:
a) Zajištění existence
b) Zajištění sociálních vztahů k pracovnímu okolí
c) Zajištění dalšího osobního růstu


McClellandova teorie motivačních faktorů manažerů

tři hierarchicky uspořádané úrovně motivace, které jsou založeny na potřebách:
a) Sounáležitosti- znamená mít dobré pracovní podmínky, přátelské kooperativní vztahy na pracovišti
atd.
b) Prosadit se a mít vliv na ostatní- je typická u lidí, kteří chtějí mít v kolektivu dominantní postavení.
c) Úspěšné uplatnění- je výrazná u lidí, jejichž práce je zaměřená na tvůrčí řešení problémů.

Jak motivovat sám sebe
1.) Jasný cíl- úmysl, ke kterému směřujeme je asi hlavním klíčem k motivování samého sebe.
2.) Změnit strategii myšlení
Jak se díváte na své neúspěchy? Jak vnímáte situaci, když se vám něco nedaří? Dvě různé strategie:
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Strategie zaměřená na
problém / selhání
Soustředíme se na problém:
„Co je špatně?“

Strategie zaměřená na
výsledek / učení
Soustředíme se na
výsledek:
„Co se stalo?“
Hledáme příčiny:
Popisujeme:
„Proč se to stalo?“
„Jak se to stalo?“
Hledáme viníka:
Hledáme možnosti:
„Kdo za to může?“
„Co mohu udělat? Jak to
mohu ovlivnit?“
Zaměřujeme se na negativa: Zaměřujeme se na zpět„Jak mě to může omezit?“ nou vazbu:
„Co se z toho mohu naučit?“

Cvičení
Otázky:






Co se doopravdy stalo?
Jak se to stalo? Jak to proběhlo? Jaké faktory k tomu přispěli?
Jak to mohu nyní ovlivnit? Co s tím mohu nyní udělat?
Ať už to mohu ovlivnit nebo ne, je tu něco, co jsem se z této lekce naučil/a? Jak jinak bych přistupoval/a v obdobné situaci?
K čemu to bylo dobré? Co mi to přineslo? Jakou příležitost jsem díky tomu pro sebe
objevil/a?

3.) Odměňování za splnění povinností- pokud budeme každý den od rána do večera pracovat,
tohle tempo neudržíme dlouho. Naše motivace bude slábnout…
4.) Vazba na další krok, ne na celek- metodika GTD.
Nesoustředíme se přímo na vlastní cíl (i když je potřeba mít záměr stále v podvědomí), ale na
úkol (další krok), který je potřeba vykonat pro splnění samotného cíle. Díky určení tohoto
úkolu také práci rozmělníme na menší podproblémy.
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5.) Vidina volného času- motivací při práci na nezáživném úkolu pro nás tedy může být fakt,
že pokud povinnost splníme včas či dříve, pak si můžeme takto nabytý čas užít dle vlastního
uvážení.
6.) Motivace hudbou- pokud se cítíte bez cíle a bez motivace k další činnosti, můžete věnovat
Cca 20-30 minut k načerpání psychické síly právě za pomoci hudby. Podle aktuální nálady si
můžete vždy jeden ze svých playlistů pustit, lehnout si na postel a do sluchátek si pustit
hudbu.

Sebevědomí
Určuje, do jaké míry si člověk uvědomuje své možnosti, schopnosti a rezervy, jak se hodnotí a do
jaké míry věří ve svou schopnost obstát v životních situacích. Souvisí s tím, zda se má člověk rád a
sám sebe si váží.

Ovlivňuje všechny oblasti lidského života:

Partnerské vztahy:

Člověk se zdravým sebevědomím/zdravou sebedůvěrou

Člověk s poškozeným sebevědomím/nízkou sebedůvěrou

ví, že mu partner může být nevěrný nebo jej opustit, ale nežárlí ani na to pořád
nemyslí; snaží se ve vztahu fungovat co
nejlépe a ostatní neřeší

žárlí

partnera má rád a dovede být i sám

má obavy z opuštění, je závislý na
partnerovi
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neočekává, že mu partner čte myšlenky,
takže když něco chce, řekne to

neumí navázat vztah

partnera respektuje, nesouhlas projevuje
přijatelným způsobem

nevyjadřuje své pocity, potřeby

týrá partnera

Práce/studium:

:: nevyhýbá se obtížným úkolům

:: obtížně si určuje priority

:: snaží se pracovat co nejlépe

:: je nadměrně pečlivý, perfekcionista

:: chyby a neúspěchy bere jako informaci, co zlepšit nebo dělat jinak

:: bojí se chyb a neúspěchů

:: vyváženě dělí čas mezi práci a
volno

:: je workholik (kompenzace vnitřní prázdnoty nebo důsledek odkládání úkolů) nebo
naopak flákač

:: uplatňuje a rozvíjí svůj potenciál

:: nevyužívá svůj potenciál
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:: dovede si zorganizovat čas, určit
priority

Ekonomická úspěšnost:
V této oblasti nemusí být mezi lidmi se zdravým a podraženým sebevědomím žádný rozdíl; není
pochyb, že mezi lidmi, kteří si málo věří, jsou i ti ekonomicky veleúspěšní. Problém nastává v příčinách (tedy proč se člověk snaží a proč uspěje) a důsledcích (jak si umí peníze užít).

:: příčiny:

:: příčiny:

:: snaží se o úspěch

:: prací kompenzuje vnitřní napětí

:: snaží se využít své schopnosti

:: chce být lepší, než druzí, aby se necítil
méněcenný

:: důsledky:

:: důsledky:

:: umí si finanční komfort užít

:: neumí si finanční komfort užít, psychologicky je chudý

:: svobodnější, méně ustaraný život

:: obává se, aby to vydrželo, aby o vydělané peníze nepřišel apod.
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Komunikace:

:: řekne "ano", když chce říct "ano";
řekne "ne", když chce říct "ne"

:: neumí říkat "ano" a "ne" v souladu s
tím, co opravdu chce

:: odmítnutí a kritiku si nebere osobně

:: špatně snáší kritiku a neumí přijmout
pochvalu

:: rád přijme zaslouženou pochvalu

:: neumí přijmout pochvalu

:: řekne si, o co potřebuje

:: obtížně vyjadřuje své potřeby

:: jedná zdravě asertivně

:: jedná ústupně nebo agresivně

Spokojenost:

:: mnohem vyšší míra životní spokojenosti

:: výrazně nižší míra životní spokojenosti

:: optimismus

:: sklony k pesimismu

:: důvěřuje vlastní snaze a vůli

:: pocit, že svým snažením stejně nemůže
nic ovlivnit
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Jak zvýšit své sebehodnocení?
Zvýšení sebevědomí znamená investovat spoustu času do práce na sobě, překonávat se a zkoušet jiné
způsoby myšlení a jednání. Několik tipů:
1. Stanovte si cíle:
Napište si:
a) co chci dosáhnout za nejbližší půlrok (např. přečíst tyhle tři knížky, zapsat se na francouzštinu,
udělat si řidičák, usmířit se s bráchou apod.)
b) co chci dosáhnout do dvou let (např. vydupat si o čtvrtinu vyšší plat nebo najít lepší práci, cítit se
radostně a sebevědomě)
c) co chci dosáhnout do cca deseti let (např. bez obav říkat své názory, mít kolem sebe dost dobrých
kamarádů, žít s dobrým partnerem a mít děti)
Cíle formulujte zcela konkrétně – např. "zvýšit si kvalifikaci" nebo "vydělat hodně peněz" jsou špatně
formulované cíle; správně by to bylo např. "naučit se francouzsky" nebo „otevřít si kavárnu".
2. Udělejte si pořádek ve svých hodnotách, tedy na čem Vám záleží:
Napište si "Co je pro mě důležité:"
A zapište, na čem vám osobně záleží, co považujete za důležité. Pro někoho je to spokojená rodina,
pro jiného namakaný offroad, pro dalšího podnikatelský úspěch, vnitřní spokojenost, veřejné uznání,
vzdělání…
3. Seznamte se s různými vrstvami vlastní osobnosti:
Dejte dohromady ve třech sloupcích:
a) jaká je ideální verze vás samotných (např. nemluví sprostě, je ke všem slušný, umí 10 jazyků, pracovitý, trpělivý, věří si...)
b) jaká je skutečnost – jací jste (hodný, chytrý, výbušný, náročný, závistivý, velkorysý...)
c) jací chcete být – vždy je to něco mezi skutečností a ideálním cílem; ideál je nedosažitelný, ale někde na cestě k němu je reálně zvládnutelný cíl (např. přestane používat ty nejhrubší výrazy, má větší
trpělivost s druhými, silnější vůli, pravidelně vstává, dvakrát týdně se hodinu hýbe, umí sebevědomě
komunikovat)
4. Propojte cíle, hodnoty a osobnostní vlastnosti:
Podtrhněte nebo zvýrazněte první cíl, dohledejte k němu odpovídající hodnotu a vlastnost (z
kategorií "jaká je skutečnost" a "jací chcete být) a označte je stejnou barvou.
Např. k cíli "domluvit se francouzsky" se hodí hodnota "vzdělání", třeba i "vnitřní spokojenost" a
"veřejné uznání"; z vlastností pak "trpělivý", "náročný", "silnější vůle"
Pak zapátrejte po rozporech - je to cenná informace, co vám ve vaší osobnosti brání dosahovat cílů.
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5. Začněte si uvědomovat situace, ve kterých říkáte něco jiného, než vnitřně cítíte:
Zkuste začít pracovat na situacích, kdy to jde podle pravidla "když chci říct 'ano', řeknu 'ano'; když
chci říct 'ne', řeknu 'ne‚.
Důvěřujte vnitřnímu hlasu.
6. Denně si na kousek papíru napište, co budete dělat druhý den:
Nepřehánějte to, ale pohlídejte si, aby tam byla minimálně jedna věc – jeden úkol, který slouží vašim
cílům.
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Řízení času
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Znaky špatného řízení času
1. Neustále přetížený program, více než 55 pracovních hodin týdně, častá práce po večerech a
víkendech, sotva čas si vzít dovolenou.
2. Neschopnost plnit termíny, stálé zpoždění, neustálý pocit, že je třeba něco stihnout.
3. Nedostatečné řešení problémů do hloubky.
4. Ukvapená rozhodnutí.
5. Strach delegovat práci nebo akceptovat iniciativu jiných.
6. Preference krátkodobého zisku před střednědobým nebo dlouhodobým, neustálé “hašení”,
denní řešení krizí.
7. Neschopnost odmítnout nový úkol.
8. Dlouhý seznam lidí, kteří čekají na schůzku.
9. Pocit, že nemáte situaci pod kontrolou, že ztrácíte přehled o vašich cílech a prioritách.
10. Perfekcionismus.

Příklady “zlodějů času”
1. Špatné plánování času.
2. Odkládání úkolů.
3. Stanovování nereálných termínů.
4. Touha po přílišné dokonalosti.
5. Špatná organizace paírové agendy.
6. Neochota nebo neschopnost delegovat práci.
7. Vyrušování z práce - telefonování.
8. Vyrušování z práce - “jenom” malé dotazy.
9. Vyrušování z práce - neohlášené návštěvy.
10. Neproduktivní porady.
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11. Nadbytečná elektronická komunikace.
12. Nevyužívání práva říci “NE”.
13. Špatné zvyky - manipulační pověry (“drivers”).

Pár možností, kde hledat prostor pro úsporu času
1. Špatně stanovené cíle
STANOVTE SI CÍLE
• měřitelné
Měřitelné
• uskutečnitelné
Uskutečnitelné
• pozitivní
Pozitivní
• náročné
Náročné
• motivující
Motivující

rozložte je na:

Životní cíle
Dlouhodobé cíle (7 let)
Roční cíle
Měsíční cíle
Týdenní a denní cíle
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2. Nahrazování efektivity pracovitostí

NEPRACUJTE TVRDĚJI, PRACUJTE CHYTŘEJI!
Uplatňujte v praxi Paretův princip:

80/20
20% úsilí produkuje 80% efektu

3. Nesprávné priority
STANOVUJTE PRIORITY PODLE NALÉHAVOSTI A DŮLEŽITOSTI!

Důležité

B
důležité

D
D Ani jedno
Ani jedno
Ani
druhé
Ani
druhé

A
Naléhavé a
důležité
C

na
naléhavé

Naléhavé a důležité
Naléhavé
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4. Špatný odhad času

PLÁNUJTE JEN 60% PRACOVNÍHO ČASU
• denně plánujte jen 60% pracovního času
• 40 % nechte jako rezervu
• denně jen 1 - 2 úkoly A (asi 3 hod)
• určete si další 2 - 3 úkoly B (asi 1 hod)
• zbytek si rezervujte na úkoly C (asi 45 min)

5. Nerespektování biorytmů

RESPEKTUJTE A VYUŽÍVEJTE SVOJI VÝKONNOSTNÍ KŘIVKU
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6. Časté vyrušování
De Woot ve své studii přišel s velice zajímavou statistikou: V průměru je jeden manažer ve své kanceláři vyrušen každých 8 minut na 3 minuty. Po připočtení času potřebného, aby se znovu koncentroval
zjistíte, že 40% jeho času připadá na neplánovanou (a obvykle neziskovou) činnost.

VEĎTE SI JEDEN DEN ZÁZNAMY VYRUŠENÍ, ELIMINUJTE NEJVĚTŠÍ KONZUMENTY, PŘIPUSŤTE JEN 5
– 10 % VYRUŠENÍ (ALE JEN TĚCH UŽITEČNÝCH A NEZBYTNÝCH)

7. Nerespektování svého pracovního typu osobnosti
(Meyer Friedman, Ray Rosenman)

TYP “A”

TYP “B”

Aktivní, soutěživý

Uvolněný, relaxovaný

Uspěchaný, rychle se
pohybuje

Pohybuje se pomalu,
rozvážně

Trpí pocitem naléhavosti

Přemýšlivý, nechává
si čas na rozmyšlenou

Netrpělivý, nenávidí
odklady

Trpělivý, umí naslouchat

Neumí odpočívat

Hodně koníčků, zálib
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PROBLEMATICKÉ OBLASTI

TYP “A”
Řízení vlastní práce
Do práce se pouští bez promyšlení souvislostí a potřebných
zdrojů (čas, lidé, peníze).

TYP “B”
Cíle
Často chybí jasné cíle v práci,
kariéře i obecně v životě

Delegování

Delegování

Vyhýbá se mu, má pocit, že jen
on může práci udělat včas a
správně.

Byl by ochoten, ale shledává ho
ne-li nemožným, tak složitým,
dává vágní informace.

Plánování

Kvalita

Je cílevědomý, má dobré dlouhodobé vize, ale chybí detailnější
plánování, které ho nudí.

Velice důkladný, ale často má
sklon k perfekcionismu, plýtvání
časem a energií.

Lidé
Sám velice výkonný vyžaduje totéž tvrdě od ostatních, často ostrý až agresivní.

Priority
Všechno se mu zdá být prioritní,
chce udělat všechno a teď hned.

Lidé
Vyhýbá se konfrontacím a konfliktům, neumí říci “ne”.

Rozhodování
Rozhoduje se těžko, neochotně a
zdlouhavě, preferuje rozhodnutí
typu “nic proti nikomu”.
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RADY PRO TYP „A“
1. Udělejte krok zpět
(Podívat se na vyvážení mezi prací, rodinou a svou osobou - koníčky, odpočinek, zdraví. Jsou v
rovnováze? Udělejte kroky k jejich vyvážení.)
2. Stanovte si dosažitelné cíle
(Být realista v tom, čeho můžete dosáhnout. Mělo by být připraveno společně s nadřízeným,
kolegy a životním partnerem.)
3. Plánujte jak dosáhnout svých cílů
(Jakmile máte stanoveny cíle, udělejte si čas na naplánování, jak je splníte a stanovte si termín na jejich zkontrolování.)
4. Delegujte
(Rozhodněte se, co můžete reálně udělat vy a co byste měli přesunout na jiné.)
5. Více odpočívejte
(Dbejte více na své zdraví a úroveň stresů. Mohli byste se snažit být fit fyzicky, nechávat si
práci na pracovišti a trávit více času s rodinou a přáteli. Neciťte se provinile - nemusíte neustále dokazovat, jak jste dobří a efektivní.)
6. Vyhraďte si čas pro lidi
(Vymezte si v diáři čas pro rozhovory s lidmi a navazování kontaktů.)
7. Řekněte “ne”
(Nepřehánějte svůj pocit odpovědnosti. Nikdy nepřijměte úkol bez toho, že byste se sami
sebe zeptali, jestli na to máte čas, zdroje, lidi, peníze atd. Je lepší říci ne zavčas, než říci ano a slovo
nedodržet.)

RADY PRO TYP „B“
1. Stanovujte kvantifikované cíle
(Zabývejte se ve svých cílech kvantitou stejně jako kvalitou. Začněte měřit svůj výkon čísly.)
2. Přestaňte věci odkládat
(Udělejte to teď! Vyhýbejte se odkládání věcí, ke kterým se budete muset vrátit později, kdy
budete pod větším časovým tlakem.)
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3. Buďte více asertivní
(Neobávejte se vyjadřovat své pocity a názory.)
4. Posuďte přiměřenou úroveň jakosti
(Mějte se na pozoru před tím, stát se perfekcionistou).

MANIPULAČNÍ POVĚRY (“DRIVERS”)
1. Musíš být perfektní
2. Musíš se více snažit
3. Musíš být milý
4. Musíš pospíchat
5. Musíš být silný

ZBAVTE SE MANIPULAČNÍCH POVĚR, NENECHTE SEBOU MANIPULOVAT, CHOVEJTE SE
ASERTIVNĚ!

8. NEVYUŽÍVÁNÍ PLÁNOVACÍCH SYSTÉMŮ
Plánovací systémy 1. generace „CO“
•

zavedení pořádku v úkolech a činnostech

•

přehledy úkolů a činností a jejich propojení s osobami a zdroji jejich zajištění

Plánovací systémy 2. generace „CO – KDY“
•

přiřazení úkolů a činností k časové posloupnosti

•

vznikl časový harmonogram, kalendář (diář) s úkoly

Plánovací systémy 3. generace „JAK – CO – KDY“
•

jak dosáhnout vytčených cílů
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•

stanovení a definice cíle, strategie (jak-co-kdy) jeho dosažení, konkrétní úkoly v čase

•

k definovaným cílům a jim odpovídajícím úkolům hledáme priority

•

“aktivní přístup člověka” k problémům a svým činnostem

Plánovací systémy 4. generace „PROČ – JAK – CO – KDY“
•

začíná od sebepoznání člověka, od jeho individuálních hodnot s důrazem na osobnost člověka, na jeho dobrý pocit, vyrovnanost, kondici, dobré vztahy

•

klíčovým je dosažení dobrého pocitu (pochopením strategické role, poslání a priorit jedince)

•

prioritám se přiřazují cíle a následné úkoly, ne opačně úkolům priority (proč-jak-co kdy)

•

důležitějším než výsledky je síla pocitu, že jdeme správným směrem

•

“proaktivní přístup člověka” k problémům a činnostem, ke svému životu a jeho uspořádání

•

spolupráce logiky a nasměrovaných emocí

9. Není vytvořen osobní systém produktivity
NAUČTE SE POUŽÍVAT OSOBNÍ SYSTÉM PRODUKTIVITY „GTD“ NEBO „ZTD“
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Slovníček pojmů

V podnikání se setkáte s řadou pojmů, které vám možná budou cizí a které nebudete znát. Proto jsme
pro vás připravili slovníček pojmů, které vám v začátcích vašeho podnikání pomohou.
Bonita
Schopnost klienta splácet závazek vůči bance.
Bossing
Šikana na pracovišti vedená nadřízeným.
Faktura
Doklad, kde dodavatel vyjadřuje peněžní nárok vůči odběrateli za objednané služby.
Fyzická osoba
Právní pojem odlišující člověka od jiných právních subjektů. Fyzická osoba je člověk jako jednotlivec,
většinou tak nazýváme osoby OSVČ.
Hyperinflace
Pojem vyjadřující prudký vzestup cenové hladiny.
Inflace
Růst cenové hladiny.
Kapitál
Jsou to finanční prostředky, jež nespotřebováváme, ale vytváříme jím zisk. Kapitálem jsou věcné statky, výrobní prostředky, peníze, cenné papíry, licence.
Konfiskace
Odebrání majetku ve prospěch státu.
Lombardní úvěr
Krátkodobý úvěr, který zastavuje movité věci.
Nabídka
Nabídka je množství zboží, které dodají výrobci na trh za určitou cenu.
Obchodní rejstřík
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Je to veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích.

Podnikání
Je to soustavná samostatná činnost, kterou osoba vykonává za účelem dosažení zisku.
Pohledávka
Pohledávka je právo jedné osoby na plnění finančního závazku druhou osobou – většinou dlužníkem.
Poptávka
Je objem zboží či služeb, které si je kupující ochoten koupit na trhu za určitou cenu.
Právnická osoba
Jde většinou o skupiny lidí, které splňují podmínky dané zákonem. Právnickými osobami jsou sdružení
fyzických nebo právnických osob, účelová sdružení majetku a jednotky územní samosprávy atd.
Saldokonto
Pomocná účetní kniha obsahující všechny účty dodavatelů a odběratelů.
SWOT analýza
Nástroj strategického managementu. Metoda, která vyhodnocuje silné a slabé stránky podnikání,
příležitosti a hrozby.
Tržba
Finanční částka získaná z prodeje výrobků nebo služeb.
Účetní závěrka
Je soubor rozvah zisku a ztráty podniku, které jsou povinné ze zákona. Uzávěrka se provádí jednou
ročně.
Živnost
Živnost je soustavná podnikatelská činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem a na vlastní
odpovědnost za účelem dosazení zisku. V Česku provozování živností upravuje živnostenský zákon.
Živnostenský list
Je to oprávnění provozovat živnost.
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