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Úvodem
Milí žáci, tímto se vám dostávají do ruky podklady, ze kterých byste se měli připravit na školní, krajské
i celorepublikové kolo soutěže Zelené podnikání, které pořádá Asociace pedagogů základního školství
ČR a kde je Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích partnerem.
Podklady jsou rozděleny tematicky na dvě části – první část je věnována samotnému podnikání,
druhá je věnována tématu „co se v místě upeče, to se také v místě sní“, tj. lokální produkce a lokální
spotřeby. S podklady byste měli pracovat tím způsobem, že si z uvedených videí a webových stránek
uděláte vlastní poznámky, které potom můžete volně při testech použít.
Obě tato témata tedy budou součástí znalostních testů ve všech třech kolech soutěže Zelené
podnikání. Znalosti využijete prakticky v kole krajském, kde si zahrajete a budete se rozhodovat jako
podnikatelé. Využijete je i v kole celorepublikovém, kde budete svůj vlastní podnikatelský záměr
navrhovat.
K jednotlivým tématům si samozřejmě můžete obstarat i další informační zdroje, ale to necháme na
vás, abyste se v moři informací učili plavat sami.
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Podnikání
Podnikání samo o sobě je soustavná samostatná činnost určité osoby za účelem dosažení zisku.
Před začátkem podnikání by si každá osoba, tedy „podnikatel“, měla rozmyslet, co je vlastně
jejím cílem a vytvořit si určitý plán, tzv. „podnikatelský záměr“. Ten do jisté míry určí směr,
který se má podnikatel vydat. Cesta to ale rozhodně není snadná, podnikání vždy provází riziko.
Jakou myslíte, že má podnikání v českých zemích tradici? Velmi dlouhou. Podívejte se s námi na první
významné, ale tak trochu neznámé „české“ podnikatele, kteří své nápady a umění uplatnili
třeba již na přelomu 18. a 19. století!
V dalších odkazech se dozvíte o podnikatelském plánu a financování podnikání, příklady
podnikatelského záměru a jeho provádění v praxi.
Na základě informací, které zjistíte z následujících zdrojů, si zkuste odpovědět na otázky, co je vlastně
podnikání, kdo jsou podnikatelé a jaké musejí mít vlastnosti, jakým způsobem je potřeba podnikání
připravit a na co si dát pozor při reálném podnikání.

Průkopníci podnikání v Českých zemích
Seznamte se s průkopníkem českého podnikání Vojtěchem Lannou. Vojtěch Albert Lanna (23. dubna
1805, České Budějovice – 15. ledna 1866, Praha) byl český průmyslník, loďmistr a stavitel. Jeho otcem
byl Tadeáš Lanna, který také podnikal ve stavbě lodí a lodní dopravě.
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1036836797-prukopnici-podnikani-v-ceskychzemich/298327273350003-vojtech-lanna/
Seznamte se s průkopníkem českého podnikání Arnoštem Rolným. Arnošt Rolný (28. 2. 1887
Prostějov - 24. 7. 1950 Prostějov) se narodil v Prostějově v rodině konfekčního podnikatele Františka
Rolného, rodáka z nedalekých Určic. Ten si založil již v roce 1862 v Prostějově malou krejčovskou
dílnu, která se postupně rozrostla do první české oděvní továrny v Prostějově. Tak již v polovině 19.
století vznikla slavná prostějovská textilní tradice, např. továrny Veitha Ehrenstamma či bratří
Mandlů, (ty byly v německo-židovských rukou). Tato továrna funguje dodnes.
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1036836797-prukopnici-podnikani-v-ceskychzemich/298327273350011-konfekcni-firma-rolny-prostejov/
Seznamte se s dalšími průkopníky českého podnikání: Václavem Laurinem a Václavem Klementem.
Továrna pro výrobu vznikla v Mladé Boleslavi v tehdejším Rakousko Uhersku. Společnost založili v
roce 1895 knihkupec Václav Klement (16. října 1868 – 13. srpna 1938) a strojní zámečník Václav
Laurin (27. září 1865 – 4. prosince 1930).
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1036836797-prukopnici-podnikani-v-ceskychzemich/298327273350008-vaclav-laurin-a-vaclav-klement/
Máte také svůj podnikatelský vzor – Emila Škodu, Tomáše Baťu, Václava Laurina, Václava Klementa
nebo někoho úplně jiného? Třeba ze současnosti? A jaké „drby“ na ně dokážete najít?
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Podnikatelský záměr a plán
Následující zdroje by Vám měly poskytnout pohled na startovní čáru podnikání. Mít dobrý
nápad a být kreativní totiž často nestačí. Chtělo by to jednoduchý návod, jak na podnikání. Ten ale
bohužel neexistuje. Nejprve byste měli něco málo vědět o tom, jak to chodí na trhu.
http://www.penize.cz/podnikani/231251-zaciname-podnikat-zaklady-ekonomie
A také musíte sami sebe přesvědčit, že víte proč vlastně podnikat. Pak už nic nestojí v cestě
tomu, začít pracovat na vlastním podnikatelském plánu - tedy záměru Vašeho podnikání.
http://www.penize.cz/podnikani/224644-zaciname-podnikat-podnikatelsky-zamer
Rozjet podnikání není vůbec snadné, hlavně pokud chybějí peníze. V dnešní době existuje
mnoho možností, jak potřebné finance získat. Co se třeba zúčastnit nějaké soutěže, hledající
talentované začínající podnikatele? http://www.youtube.com/watch?v=BCyfaInolp8
Ale pozor, než se rozhodnete využít cizích peněz, pro financování vlastního podnikání,
něco si nastudujte.
http://www.penize.cz/podnikani/232063-zaciname-podnikat-jdeme-si-pro-penize
Abyste nedopadli takhle.
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10213556322-krotitele-dluhu/310292320110012/
Bez toho, aby Vám někdo podnikání posvětil, se rozhodně neobejdete. Víte, kde by měla začít
Vaše cesta za štěstím? Přece na Živnostenském úřadě.
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/spotrebitel/85798-jak-zacit-s-podnikanim/
Pokud vše dobře půjde, budete stále lepší a lepší. A možná se jednou objevíte i mezi elitou.
Pan Sobotka je možná posledním člověkem, který ještě dokáže vyfouknout skleněnou figurku
z barevného skla, proto mu po právu náleží titul živnostník roku 2013.
http://www.financninoviny.cz/zpravy/zivnostnik-roku-sobotka-fouka-u-zelezneho-brodu-sklenenefigurky/1020858
Ani Váš věk není tak velkou překážkou. Podívejte se, jak byla kreativní parta středoškoláků,
která na trhu prorazila s originálním Beer Boxem.
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/243344-podnikani-nezletilych-treba-beerbox-prvniautomat-na-pivo/
Vyzkoušejte si také některé podnikatelské výukové hry – například podnikatelský záměr chovu včel a
nebo prodej párků v rohlíku.
Teď už víte, jak na podnikání?
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Lokální produkce a lokální spotřeba
V současném globalizovaném světě je spousta produktů vyráběna úplně jinde, než kde je následně
spotřebovávána. To sebou například nese zatížení životního prostředí znečištěním z dopravy a
zvyšování cen kvůli prostředníkům.
Jednou z možností, jak některé nepříznivé dopady snížit, může být lokální ekonomika – tj. místní
výroba, místní spotřeba, a například i místní měny.
Zkuste se podívat a prostudovat si na následující informace k lokální ekonomice:
http://www.lokalni-ekonomika.cz/le/lokalni-ekonomika.html
http://www.lokalni-ekonomika.cz/marketing/marketing-mistni-produkce.html
http://www.udrzitelnost.cz/soubory/podpora-lokalni-ekonomiky.pdf
http://www.akademiesobestacnosti.cz/
http://mosur.czp.cuni.cz/index.php/cz/udalosti/konference/69-rio-20-vyzva-k-diskuzi-o-zeleneekonomice-v-ceskem-prostredi

Asociace farmářských trhů
http://www.aftcr.cz/

Družstevnictví a komunitní projekty
http://www.dacr.cz/
http://czechnewstv.cz/marinaleda-demokracie-a-ekonomicka-samostatnost-v-praxi/
http://www.druzstvo-mandava.cz/
http://www.kom-pot.cz/

Alternativní měny
http://alternativazdola.cz/liferay/lokalni-ekonomika/-/asset_publisher/gpQ0ePdBZgKC/content/letssystemy-navod-a-pravidla?redirect=http%3A%2F%2Falternativazdola.cz%2Fliferay%2Flokalniekonomika%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_gpQ0ePdBZgKC%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3D
normal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D4
http://www.cestazkrize.cz/index.php?page=publikace/komplementarni_mena_I_cast_uvod.php&me
nu=active
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