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07 Profesní zařazení: učební list 

ZAMĚSTNANEC 

Pan Arnošt je zaměstnaný v bance. Každý den chodí 
do zaměstnání. Pracuje pro banku, 
věnuje ji svou práci a svůj čas a za 
tuto činnost dostává pravidelnou 
mzdu. Pracovní úkoly dostává od 
svých nadřízených. V zaměstnání je 
úspěšný a tak mu svěřili pracovní zařazení s větší zodpovědností. 
Má několik podřízených a musí si doplňovat své vzdělání v oblasti 
řízení zaměstnanců. Pan Arnošt má jistotu zaměstnání 
s pravidelnou pracovní mzdou. 
 

ŽIVNOSTNÍK 

Filip prodává a opravuje počítače. Pracuje pro 
své zákazníky vždy, když je třeba. Zákazníky 
si shání sám – vykonává podnikatelskou 
činnost živnostníka. 

Pokud je úspěšný a má hodně zakázek, tak 
pracuje někdy více jak dvanáct hodin denně. 
Svým zákazníkům prodává své vzdělání, 
zkušenosti, znalosti a svůj čas. Nemá 
žádného nadřízeného.   

Živnostník si užívá svobodu. Jistotu zaměstnance vyměnil za svobodu myšlení, 
chování a jednání živnostníka. Nejlepší jeho reklamou je spokojený zákazník.  

 

Co mají společného ZAMĚSTNANEC a ŽIVNOSTNÍK? 

Aktivní pracovní činnost zaměstnance a živnostníka vyžaduje čas. Pokud jsou 
úspěšní, tráví více času v práci. Den však není nafukovací, má pouze 24 hodin. 
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Zaměstnanec a živnostník 

Společné nevýhody 

� Úspěch bere čas 

� Příjem omezen vlastním časem  

� Zájem o navyšování příjmu 

� Není práce, nejsou peníze 

� Celý život se snaží ušetřit peníze 

Výhody zaměstnance: 

� Vedoucí shání zákazníky  

� Vedoucí na sebe bere zodpovědnost  

� Vedoucí dává práci 

� Jistota  

� Sociální výhody 

Výhody živnostníka: 

� Pracuje pro sebe – nemá vedoucího! 

� Svoboda 

� Může se stát majitelem podniku 

Obvyklé otázky zaměstnance: 

� Kolik budu mít plat na hodinu? 

� Jaké budu mít sociální výhody? 

� Jaké jsou moje povinnosti? 

Obvyklá rčení živnostníka: 

� Účtuji si 500 Kč na hodinu 

� Účtuji si 5% ze zakázky! 

� Bez mé účasti by to nefungovalo! 

 Nevýhody živnostníka: 

� Shání zákazníky a bere na sebe 
zodpovědnost 

� Kontrola úřadů 

 

 

MAJITEL PODNIKU 

Filip se stal majitelem podniku. Zpracoval si svou 
podnikatelskou myšlenku a vytváří pracovní místa 
pro zaměstnance. Má přesnou představu, co budou 
zaměstnanci dělat. Shání i vedoucí pracovníky, 
kteří za něj povedou podnik. 

Chce mít čas věnovat se budoucnosti svého 
podniku a své rodině. Ví, že pro majitel podniku 
pracují zaměstnanci. 
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Vstupní podmínky: 

� Majitel podniku investuje a vytváří 
pracovní místa pro zaměstnance. 

� Majitel nakupuje: stroje, nářadí, 
pomůcky, buduje šatny, 
umývárny, … 

� Má svobodu podnikání a 
rozhodování 

� Musí umět sledovat a kontrolovat 
chod svého podniku 

� Pokud podnik funguje, nemusí se 
majitel účastnit pracovního procesu 

� Obvykle majitel podniku říká: 
„Sháním ředitele pro svůj podnik!“ 

Zařizuje majitel podniku: 

� Vytváří pracovní příležitosti 

� Pro práci zaměstnanců 

Výhody: 

� Nezávislost 

� Samostatnost  

� Zhodnocení vlastních peněz 

 

 

INVESTOR 

Investor je člověk, který zhodnocuje svoje peníze. 

Nakupuje za ně například domy, 
byty, pozemky, které pronajímá – 
toto nazýváme činností investora.  

Jiný typ investora investuje peníze 
do nákupů podniků nebo celých 
společností, které zprovozní, zkvalitní 
jejich řízení a pak je prodá.  

Záměrem investora je zhodnotit svoje peníze, které mu 
budou vydělávat další peníze – nazýváme je penězonosiči. 

 

Investor má tři skupiny peněz: 

1. Peníze na zajištění přežití a na svou životní úroveň 
2. Rezervu pro případ nouze 
3. Investiční peníze 


