
Podnik a podnikanie 

 Podnik = samostatná hospodárska jednotka, ktorá využívaním výrobných činiteľov, vyrába      
                 výrobky alebo poskytuje služby určené na predaj. 
 
Hmotné zložky podniku sú veci, ktorými disponuje. 
Nehmotné zložky podniku sú  meno, povesť, postavenie na trhu. 
 
Organizačná štruktúra podniku a jej typy: 

1.  Jednoduchá štruktúra malého podniku 
- v malých resp. začínajúcich podnikoch 

Vlastník, manažér 

 

Zamestnanci 

  

2.  Funkčná podnikateľská štruktúra: 

 

- základom je deľba práce a špecializácie, 

- oddelenia sa vytvárajú na základe príbuzných a nadväzných činností, 

- na čele podniku je vrcholový manažment s generálnym riaditeľom, 

- funkčné oblasti ako marketing, personalistika, zásobovanie a pod. riadia manažéri a im 

podriadení pracovníci. 

  

3.  Divizionálna organizačná štruktúra 

 



- používa sa pri veľkom rozsahu oblasti pôsobenia podniku, 

- vysoká flexibilita a schopnosť prispôsobiť sa zmenám externého prostredia, 

- Nevýhodou – duplicita výkonu rovnakých činností vo viacerých divíziách. 

-  

4.  Maticová organizačná štruktúra 

 

- novšia, pružná, útvary sú prispôsobené na riešenie konkrétnych situácií v podniku, 

- má tvar matice, kde P sú pracovníci odborných útvarov (marketing, výskum a vývoj, 

výroba), ktorí sú zapojení do riešenia jednotlivých projektov (projekt A, B, C). 

- dočasná, trvá počas riešenia alebo realizácie úlohy. 

Obchodný zákonník = základná právna úprava podnikania.  
                                   = upevňuje postavenie podnikateľov a vzťahy, ktoré s tým súvisia ( súťaž,   
                                     účtovníctvo, obchodný register a pod.). 
 
    Podmienky živnostenského podnikania upevňuje živnostenský zákon, ktorý definuje 
podnikanie ako sústavnú činnosť, ktorú podnikateľ uskutočňuje samostatne vlastným 
menom a na vlastnú zodpovednosť, s cieľom dosiahnuť zisk. Tieto znaky musí spĺňať súčasne.   
 
 
     Podnikať môže a) fyzická osoba - ktorej dovŕšením 18. roka života vzniká spôsob brať na 
seba povinnosti. 
                              b) právnická osoba /organizácia/ - vzniká dňom zápisu do obchodného 
registra. 
 
Obchodný register = verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú údaje ako názov podniku 
                                   podnikania, sídlo, IČO, predmet podnikania a pod. 
 
IČO = Identifikačné Číslo Organizácie 
DIČ =  Daňové Identifikačné Číslo                       
 
     Každý podnik je právnym subjektom, čo znamená, že má právo uzatvárať zmluvy s inými 
podnikmi, ale aj zodpovednosť za záväzky z zavretých zmlúv. 
     Podnikať môže a) fyzická osoba - ktorej dovŕšením 18. roka života vzniká spôsob brať na 
seba povinnosti. 



                              b) právnická osoba /organizácia/ - vzniká dňom zápisu do obchodného 
registra. 
 
Obchodný register = verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú údaje ako názov podniku 
                                   podnikania, sídlo, IČO, predmet podnikania a pod. 
 
IČO = Identifikačné Číslo Organizácie 
DIČ =  Daňové Identifikačné Číslo                       
 
     Každý podnik je právnym subjektom, čo znamená, že má právo uzatvárať zmluvy s inými 
podnikmi, ale aj zodpovednosť za záväzky z zavretých zmlúv. 
 
 


