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Anotace:  
Hlavní činnost podniku je jedna z podnikových činností. Jejím 
úkolem je produkce výrobků, služeb a zboží. 
 



 

Hlavní činnost podniku I. - rozdělení 

 



Hlavní činnost podniku I. - rozdělení 

Hlavní činnost je činnost, pro kterou byl podnik zřízen. 

 

Dělíme ji na: 

1. Výrobní 

2. Obchodní 

3. Poskytující služby (ubytovací, dopravní, bankovní, 
pojišťovací) 

 

Úkol: jmenujte příklady konkrétních podniků, jejichž hlavní 
činnost má povahu výrobní, obchodní, poskytující služby 



Hlavní činnost podniku I. - rozdělení 

Výsledkem hlavní činnosti jsou výkony podniku (statky a 
služby), které jsou dále prodávány spotřebitelům. 

 

Prodejem těchto výkonů získává podnik největší část svých 
výnosů – tržby. 

 

Hlavní činnost ovlivňuje i ostatní podnikové činnosti. 

 

Kromě hlavní činnosti rozlišujeme u podniků i činnosti 
doplňkové, případně specifické. 



Hlavní činnost podniku I. - rozdělení 

Příklad 

 

Určete, co je hlavní činností hotelu Junior,  příp. co 
je doplňkovou činností tohoto hotelu. 
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Výrobní činnost zajišťují v podniku výrobní útvary. 

 

Výroba spočívá v přeměně výrobních faktorů (vstupů) ve 
výrobky (výstupy). 

 

Výrobní proces v podniku probíhá ve 2 etapách: 

1. Předvýrobní etapa – technologická příprava, zajištění 
surovin 

2. Výrobní etapa – zahrnuje již vlastní výrobu 
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Vlastní výrobu můžeme členit na: 

 

1. Hlavní výrobu – výroba hlavních výrobků 

2. Vedlejší výrobu – výroba náhradních dílů 

3. Doplňkovou výrobu – zpracování odpadu z 
hlavní výroby 

4. Přidruženou výrobu – má zcela jiný charakter 
než hlavní výroba 
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Příklady 

 

1. Co je hlavní činností podniku Poděbradka? 

2. Co by mohlo být vedlejší činností tohoto podniku? 

3. Co je hlavní činností podniku Tesco? 

4. Co je vedlejší činností tohoto podniku? 

5. Co je přidruženou výrobou tohoto podniku? 
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Řešení: 

1. Produkce přírodní minerální vody, ochucené 
minerální vody. 

2. Produkce plastových lahví. 

3. Prodej zboží. 

4. Výroba pomazánek. 

5. Poskytování půjček. 
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Zopakujte si : 

 

1. Jak lze členit hlavní činnost? 

2. Jak členíme vlastní výrobu? 

3. Co zajišťuje předvýrobní etapa ? 
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