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Předmluva
Obchodní podnikání doznalo za posledních několik desetiletí význačného rozvoje 
a ve 21. století představuje jednu z klíčových oblastí fungování globálně propojené 
ekonomiky. S tím logicky souvisí i potřeba náležitého vzdělávání lidí v dané disciplíně, 
k čemuž se autorský kolektiv rozhodl přispět vytvořením této publikace. Tato kniha je 
určena studentům ekonomických oborů vysokých škol, odborné veřejnosti i dalším zájem-
cům o obchodní tématiku. Nabízí ucelený výklad z problematiky obchodního podnikání, 
syntetizuje stěžejní poznatky z řady oborů, především ekonomiky, práva, managementu, 
marketingu a logistiky. Primárně je dílo koncipováno jako studijní pomůcka pro odborné 
předměty bakalářského stupně studia příslušné specializace, vzhledem ke své orientaci 
může kniha taktéž posloužit jako zdroj nejnovějších poznatků a přístupů pro podnikovou 
praxi. Z toho důvodu věříme, že si dílo najde široký okruh zájemců.
Text je pro větší názornost rozdělen do pěti tématických oddílů. Část I. seznamuje čtenáře 
se základními pojmy a souvislostmi z oblasti obchodu, vymezuje postavení obchodních 
firem na trhu a nastiňuje tendence předpokládaného budoucího vývoje této oblasti. 
Část II. již nahlíží na problematiku optikou vlastníků a managementu, jsou zde vysvětleny 
nejdůležitější oblasti řízení jednotlivých činností obchodní firmy. Část III. se podrobně 
zabývat chováním spotřebitele a marketingovými vlivy, jimiž na něj obchodník působí. 
Část IV. pojednává o činnostech specifických pro obchodní firmy a o přístupech k jejich 
řízení a realizaci. Část V. je pak věnována mezinárodnímu obchodu a jeho klíčové roli 
v soudobé tržní ekonomice.
Kniha je koncipována v duchu moderních vzdělávacích přístupů. Akcent je zde tudíž 
kladen především na názornost, věcnost a srozumitelnost. Kromě teoretického pojednání 
publikace zahrnuje také celou řadu informací a údajů z praxe, text je prokládán zajímavý-
mi tabulkami a grafy, za každou kapitolou je umístěna případová studie. Výklad je dále 
doplněn množstvím řešených praktických příkladů, které sice představují určité zjednodu-
šení oproti realitě, velmi názorně však demonstrují principy, vazby a souvislosti popsané 
v teoretických statích. Otázky a úkoly na konci kapitol nejen prověří, zda čtenář správně 
pochopil výklad, ale především se ho pokusí přimět přemýšlet o dané problematice do 
hloubky a patřičně komplexně.
Klíčovou snahou autorů bylo zasadit problematiku obchodního podnikání do širšího 
kontextu souvislostí, diskutovat praktické dopady a nastínit moderní trendy a tendence 
vývoje jednotlivých oblastí. Naopak do pozadí ustupují různé mechanické výčty pojmů 
a samoúčelné klasifikace, jejichž praktický přínos je dle názoru autorů omezený. Stěžejním 
cílem materiálu je tedy poskytnout pokud možno maximálně efektivní a účelné studium 
problematiky obchodního podnikání. Věříme, že se tento neskromný cíl podařilo alespoň 
částečně splnit.
Všem čtenářům přejeme, aby studium této publikace splnilo jejich očekávání. Věříme, 
že jim kniha poskytne řadu přínosných informací a třeba i prohloubí jejich zájem o další 
publikace s obchodním zaměřením. V neposlední řadě doufáme, že studium této publikace 
bude pro čtenáře představovat příjemně strávený čas.

Za autorský kolektiv
Věra Mulačová a Petr Mulač
České Budějovice, duben 2013
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1. Obchod a obchodní činnosti

1.1 Obchodní podnikání
1.1.1 Základní pojmy z obchodního podnikání
Obchodní zákoník definuje podnikání jako „soustavnou činnost prováděnou samostatně 
podnikatelem vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost za účelem dosažení zisku.“ 
Z této definice vyplývají některé klíčové závěry:

• předpoklad trvalého provozu (tzv. going concern princip) – za podnikání se nepovažují 
jednorázové projekty,

• osobní účast podnikatele,

• zisková orientace – za podnikání se nepovažuje činnost neziskových organizací (ob-
čanských sdružení, nadací apod.).

Podnikatelem je osoba provozující podnikání, může jím být fyzická nebo právnická 
osoba. Podnik můžeme charakterizovat jako instituci, sloužící k realizaci podnikatelské 
činnosti, je tedy institucionalizovanou podobou podnikání. Obchodní zákoník definuje 
podnik jako „soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání“. K podniku 
náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty sloužící k provozu podniku. Soubor všech 
majetkových hodnot sloužících k podnikání je obchodní majetek.

Principem podnikatelské činnosti je přeměna vstupů (výrobních či provozních faktorů – 
řídící práce, výkonná práce, dlouhodobý majetek, materiál) na výstupy (výrobky nebo 
služby), které vedou k uspokojování potřeb zákazníků. Z této činnosti plyne podnikateli 
zisk, jako rozdíl hodnoty prodaných výstupů a spotřebovaných vstupů.

Smyslem podnikání je zhodnocení vloženého kapitálu. Tato skutečnost platí pro všechny 
podniky bez ohledu na jejich velikost, typologii či příslušnost k určitému odvětví. Dalo 
by se říci, že podnik je stroj na „výrobu“ finančních prostředků pro vlastníky. Snahou 
každého podnikatele je tedy navyšování hodnoty jeho podniku, vlastní podnikatelská 
činnost je z pohledu vlastníka „jen“ nástrojem tohoto růstu. Zní to krásně, kdo by nechtěl 
navyšovat své jmění, stačí pouze najít ten správný předmět podnikání. A to je právě klí-
čovým prvkem každého podnikatelského záměru.

Obecně lze konstatovat, že dlouhodobě úspěšné podnikání musí být založeno na uspo-
kojování skutečně existujících potřeb zákazníků, tedy nalezením určitého společenského 
přínosu realizované činnosti. Jedině výstupy (výrobky, služby) respektující požadavky 
a přání klientů jsou předpokladem trvalé prosperity. Naopak uspokojování potřeb virtu-
álních, podnikatelem spotřebiteli vsugerovaných, funguje ve vyspělých společnostech 
jen dočasně.

Uspokojování potřeb je však pouze předpokladem úspěchu, nikoliv jeho zárukou. Ne-
méně důležitá je totiž ekonomická rovina, žádné podnikání nemá smysl, pokud nepřináší 
vlastníkovi požadované finanční benefity.
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