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 Okolí podniku 



Okolí podniku 

Podnik se při vykonávání své činnosti 
dostává do vzájemných vztahů i s jinými 
subjekty. 

 

Tyto subjekty lze nazvat jako okolí podniku. 



Okolí podniku 

Okolí podniku rozdělujeme na: 

1. Přímé okolí – působí přímo na činnost 
podniku – patří sem dodavatelé, 
odběratelé, banky, finanční úřad, atd. 

2. Nepřímé okolí – působí na činnost 
podniku zprostředkovaně – patří sem 
obchodní partneři dodavatelů, koneční 
spotřebitelé 



Okolí podniku 

Přímé okolí tvoří: 

1. Městské (obecní) úřady 

- vydávají souhlas s umístěním provozovny, 
zajišťují podnikatelům vhodné podmínky 
(odvoz odpadů, osvětlení, údržbu silnic) 

- podnikatelé se musí chovat tak, aby 
neznečišťovali životní prostředí 



Okolí podniku 

2. Živnostenské úřady  

- udělují podnikatelům živnostenská 
oprávnění a vedou živnostenský rejstřík 

- Dále kontrolují činnost podnikatelů 

 

3. Úřad práce 

- S podnikem spolupracuje – nabízí volné 
pracovní příležitosti 



Okolí podniku 

4. Česká správa sociálního zabezpečení 

- od podniku vybírá sociální pojištění a 
vyplácí dávky nemocenského pojištění 

 

5. Zdravotní pojišťovny 

- od podniku vybírá zdravotní pojištění a 
hradí z něho lékařskou péči a léky 



Okolí podniku 

6. Finanční úřad 

- je správcem daní, kontroluje, zda podnik 
plní daňové povinnosti 

- každý podnikatel má registrační povinnost 
u tohoto úřadu 

7. Peněžní ústavy (banky) 

- vedou účty podnikatelům, usnadňují 
platební styk mezi obchodními partnery 
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8. Dodavatelé a odběratelé 

- jsou obchodními partnery 

- dodavatelé zajišťují suroviny potřebné 
pro výrobu 

- odběratelé kupují výrobky, zboží či služby 



Okolí podniku 

Otázky k opakování: 

1. Jaký je vztah podniku k bance? 

2. Popište způsob založení běžného účtu. 

3. Vyjmenujte příklady obchodních bank. 

4. Jaké druhy daní znáte? 
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