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MODUL č. 1: Podnikatelský záměr 
 
 

Pracovní list č. 1 
 
Tvoříme naši Firmičku 

Podnikatelská činnost patří mezi nejnáročnější z lidských činností. 

Podnikatel je člověk, který svým podnikáním přebírá zodpovědnost 
nejen za svůj život, ale i za spokojený život svých zaměstnanců a jejich 
rodin. Proto představuje velký závazek k celé společnosti.  

Základním a velmi důležitým dokumentem pro založení naší Firmičky 
je podnikatelský záměr (= podnikatelský plán) V podnikatelskému 
záměru je třeba promyslet, co vlastně od podnikání očekáváme, jak 
by budoucí podnikání mělo vypadat a s jakými riziky je spojeno. 

Je potřeba zodpovědět tyto otázky: 

• Co bude Firmička vyrábět – co budeme dělat; 

• Co budeme potřebovat – jaký materiál, vybavení (nástroje); 

• Kolik peněz bude stát nakoupení vybavení a potřebného materiálu; 

• Komu budeme svoje výrobky nabízet a za jakou cenu; 

• Kolik peněz můžeme vydělat a co si za ně pořídíme k rozvoji firmy 

• Jaká bude realizace, kdo bude dělat jakou práci. 

Jedním z hlavních ovlivňujících faktorů, proč začít podnikat je 

motivace a ta může mít různé podoby: 

• vydělávání peněz; 

• dělat to, co mě/nás  baví; 

• sebeuplatnění; 

• realizace nápadu, myšlenky, využití svých schopností, znalostí a 

dovednosti 

Čím je tato motivace větší, tím větší máte pravděpodobnost, že 
překonáte překážky spojené s podnikáním. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

KDO, CO ,  KDE, 

JAK , KOLIK, 

KDY A PROČ? 
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Proč chci začít podnikat? Jaká je moje motivace a nebo motivace 

mého týmu?  

 ..............................................................................................................  

Základy Firmičky jsou: 

• Produkt – výrobek/služba 

• Trh – komu a kde budeme produkt nabízet; 

• Tým - osoby, které ve Firmičce pracují; 

• Počáteční zdroje - vybavení a peníze na zahájení 

podnikatelského záměru. 

Produkt a trh 

Popište svůj výrobek/službu, svůj podnikatelský nápad/záměr: co 

chcete dělat, kde a komu svoje výrobky/služby budete nabízet.  

 

Náš produkt (výrobek/služba):  

 ..............................................................................................................  

Místo na trhu (komu a kde budeme produkt nabízet):   

 ..............................................................................................................  

Tým 

Firmičku tvoří lidé, kteří v ní pracují. Ti, musejí dohromady mít všechny 

potřebné dovednosti, znalosti a schopnosti k zajištění chodu 

Firmičky/podnikání (odborné, ekonomické, organizační) Každý z nich, 

musí mít přesně popsanou pozici, místo výkonu činnosti, a plní zadané 

úkoly za účelem splnění společného cíle.  

Pozice v našem týmu a jakou práci budou vykonávat 

 ...................................................................................................................  
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

Doporučení:  

Vaše Firmička a obor 

podnikání by měly 

souviset s vámi a vaším 

životem s vašimi zájmy. 

 

Zamyslete se nad tím, co 

máte rádi. Co často 

děláte a baví vás to. 

Těšíte se na to. Přirozeně 

se v tom zdokonalujete a 

zdokonalovat se chcete 

 

Nevstupujte do oborů, ve 

kterých nemáte vůbec 

žádné zkušenosti. Snažte 

se odlišit. Produktem, 

marketingem, ale klidně 

jen svým přístupem a 

pojetím služeb. 
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Počáteční zdroje 

Materiální vybavení, technologie, prostory, finance aj. jsou další 

zdroje, které budeme potřebovat k zahájení činnosti. Tyto zdroje 

například můžeme mít, některé budeme muset nakoupit, můžeme si je 

i půjčit, nebo je můžeme získat jako dar. 

Jaké zdroje budeme potřebovat:  

 ...................................................................................................................  

Jaké zdroje máme v zahajovací fázi:  

 ...................................................................................................................  

Jaké zdroje budeme muset získat a jakým způsobem:  

 ...................................................................................................................  

Prezentace Firmičky: 

Firmička se musí odprezentovat a je důležité, jak se bude jmenovat. 

Jméno by mělo vystihovat její činnost. Vytvořte pro ni také logo – vizuální 

identitu firmy 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Vaše logo by mělo 

vyjádřit jedinečnost 

vašeho podnikání. 

Úderná firemní loga 

zajistí, že právě vaši 

společnost si lidé 

zapamatují. 
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