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Filosofie státní kontroly výroby léčivých přípravků 

 

 

• Cílem kurzu je především příprava studenta po 
teoretické i praktické stránce ke zpracování 
samostatného podnikatelského záměru v takové 
kvalitě, aby mohl být úspěšně prezentován 
potencionálnímu investorovi 
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Filosofie státní kontroly výroby léčivých přípravků 

1. Úvod. Co je podnikání. Typy podnikání. Cíle podnikání.  

2. Podnikatel. Kdo to je podnikatel. Předpoklady úspěšného podnikatele. Podnikatel versus 
zaměstnanecký poměr. 

3. Podnik. Malé, střední a velké podniky. Rodinný podnik a nástupnictví. Pojem firma 

4. Nejdůležitější legislativní požadavky při zahájení podnikání. Právní otázky  provozování 
firmy. Předpoklady úspěchu začínajícího podnikatele. 

5. Živnost. Veřejná obchodní společnost. Komanditní společnost. Společnost s ručením 
omezeným. Akciová společnost. Družstvo. 

6. Zahájení podnikatelské činnosti a registrační povinnosti. 

7. Management malé firmy – příklady z praxe a doporučení pro začínající podnikatele. Základy 
řízení lidských zdrojů pro podnikatele. Marketing, jednání s lidmi. 

8. To nejdůležitější z teorie finančního řízení pro podnikatele. Daně, finanční otázky. 

9. Podpora podnikání. Subjekty poskytující služby podnikatelům. Užitečné odkazy pro 
podnikatele. 

10. – 11. Problematika sestavení podnikatelského projektu – ukázkové příklady 

12.-14.  Obhajoba podnikatelských plánů    
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• Internetové stránky    www.wikipedia/podnik. 
• Internetové stránky www.wikipedia/podnikan. 
• Internetové stránky www.businessinfo.cz. 
• Sbírka zákonů ČR. 
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