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Seznámení  s okolím podniku a vztahy 
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Toky mezi podnikem a jeho okolím 

PODNIK 
Výrobní 

faktory Informace 

Finance 



Toky mezi podnikem a jeho okolím 

1. výrobní faktory 

materiál a zaměstnanci 

 

2. finance 

platby za materiál, mzdy zaměstnanců, energie a tržby za 

zboží a služby 

 

3. informace 

poptávky a nabídky, propagace, informace o konkurenci 

zákony, situace na trhu 



Vztahy podniku k subjektům v jeho okolí 

1. dodavatelé a odběratelé 

podnik vystupuje v pozici odběratele, při 

nákupu materiálu, strojů, služeb a v pozici 

dodavatele při prodeji zboží a služeb 

 

2. banky 

firma si zakládá u banky podnikatelský účet, 

přes který provádí bezhotovostní transakce, 

může také požádat banku o úvěr (banka 

vystupuje jako věřitel a podnik jako dlužník) 
 



Vztahy podniku k subjektům v jeho okolí 

3. pojišťovny 

pojištění povinné ze zákona (ZP, SP, pojištění 

odpovědnosti za provoz motor.vozidel) nebo 

dobrovolné pojištění, firma si může pojistit 

majetek, odpovědnost či rizika spojená s 

podnikáním 

 

4. finanční úřad 

kontroluje správnost výpočtu a přiznání k 

daňi z příjmu, DPH, spotřební daňi, silniční 

daňi, daňi z nemovitostí… 



Vztahy podniku k subjektům v jeho okolí 

5. stát 

stát vydává zákony a další právní normy pro 

podnikání (obchodní zákoník, živnostenský 

zákon, zákoník práce), kontroluje zdravotní 

nezávadnost a bezpečnost výrobků 

 

6. město, obec 

obec vytváří podmínky pro podnikání, podnik 

vytváří pracovní místa 



Vztahy podniku k subjektům v jeho okolí 

7. celní úřad 

nejedná se jen o zahraniční obchod a placení 

cla, ale i o výběr spotřební daně a kontrolu 

výroby výrobků podléhajících spotřební dani 

 

8. životní prostředí 

znečišťování vody, ovzduší a půdy 



Kontrolní otázky: 

• Popište vztah podniku a obce. 

 

 

• Jmenujte hlavní toky mezi podnikem a okolím. 

 

 

• Popište vztah podniku a finančního úřadu. 
 

 



Zdroje informací: 

 

 

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li 

uvedeno jinak, je Ing. Milan Havlas. 

 


