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Zadání úkolů pro zpracování Zprávy z praxe studentů 1. ročníku, denní formy 

vzdělávání, školního roku 2016/2017 

 

 

Všechny žádané úkoly se týkají podniku (instituce), ve kterém absolvujete odbornou praxi. 

 

Termín pro odevzdání zprávy z odborné praxe je: 

 

pro 1. ročník: 5. 6. 2017 

 

Zprávu z odborné praxe odevzdejte v tištěné podobě buď paní Ing. Janě Čepové, nebo 

Ing. Janě Csikové. 

 

A) Zjistěte níže uvedené podnikové charakteristiky: 

 

1. přesný název podniku (instituce) dle rejstříku obchodního (živnostenského) nebo 

Českého statistického úřadu, 

2. přesná adresa sídla podniku, 

3. jméno a příjmení vašeho odborného garanta praxe (včetně telefonického nebo e-

mailového kontaktu na něj), 

4. adresa internetových stránek podniku, 

5. datum zahájení podnikání (u fyzických osob si kontrolujte návaznost na vydání 

živnostenského listu, u právnických osob na zapsání do obchodního rejstříku), 

6. oprávnění, na základě kterého podnik (instituce) podniká, 

7. strategický cíl podniku (případně i podnikatelská vize), 

8. stručná historie podniku (maximálně ½ stránky formátu A4) 

9. hlavní předmět (předměty) podnikání, 

10. vedlejší předmět (předměty) podnikání, 

11. identifikační číslo podniku (zjistěte, kým bylo přiděleno), 

12. daňové identifikační číslo, 

13. druhy daní, ke kterým je podnik registrován (uveďte i důvody, proč se k těmto daním 

registroval), 

14. typ evidence pro zjištění zisku/ztráty podniku (účetnictví, daňová evidence, případně 

výpočet výše výdajů určitým procentem z příjmů – výdajový paušál), zjistěte důvody 

podniku pro zavedený typ evidence, 

15. počet zaměstnanců na: 

hlavní pracovní poměr, 

dohodu o pracovní činnosti, 

dohodu o provedení práce, 

16. počet osob samostatně výdělečně činných, které jsou občas využívány (najímány) pro 

plnění podnikových činností (outsourcing), 
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17. výše zisku (po zdanění)/ztráty za rok 2016 (případně 2015), 

18. výše ročního obratu za rok 2016 (2015), 

19. organizační struktura podniku, 

20. zda je podnik držitelem certifikátu jakosti (jakého typu a od kterého roku). 

 

B) Zařaďte „váš podnik“ podle charakteristických znaků do správného typu členění dle: 

(více informací naleznete v učebnici Dany Martiničové „Základy ekonomiky podniku“ nebo 

v knize Miloslava Synka „Podniková ekonomika“ v pododdílu „typologie podniků) 

- odvětvové klasifikace ekonomických činností, 

- právní formy podnikání, 

- sektorového zařazení, 

- počtu zaměstnanců, 

- typu výroby (nebo dle převládajícího výrobního faktoru). 

 

C) Zhodnoťte převažující odvětví podnikání (dle OKEČ – odvětvové klasifikace 

ekonomických činností) z hlediska národohospodářského (ČR), případně celosvětového 

(statistická vyhodnocení, zajímavé články k odvětví, informace k rozvoji odvětví 

z příslušného ministerstva apod.) – min. 2 strany A 4. 

 

D) Popište ve své zprávě práci manažera, který vás zaujal (jeho náplň práce, schopnosti, 

dovednosti, vlastnosti, způsob práce, vztah k podřízeným a nadřízeným). 

Uveďte, na jakém stupni řízení se nachází. 

 

E) Popište práci výkonného zaměstnance, který není něčím vedoucím nebo nadřízeným 

(například: řadový účetní, dělník na stavbě). 

 

F) Popište a zhodnoťte internetové stránky podniku, ve kterém absolvujete praxi. 

Internetové stránky pak vyhodnoťte metodou silných a slabých stránek (SWOT), pokud 

podnik nemá zatím internetové stránky zavedeny, navrhněte je v rozsahu 2 stran A4. 

 

G) Vyjádřete svými slovy spokojenost/nespokojenost s absolvovanou praxí z hlediska 

přístupu firmy k vaší osobě. 

 

 

 

 

 

 

 

V Litovli dne 6. února 2017 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval(a): 

Ing. Jana Csiková 


