PRACOVNÍ LIST k tématu

JAK FINANCOVAT
PODNIKÁNÍ
SŠ
INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE
Přiřaďte k jednotlivým pojmům jejich definice:

A) Práce v hodině
1.

revolvingový úvěr

2.

operativní leasing

a)

 dlouhodobý pronájem majetku
 po splacení přechází vlastnické právo na
nájemce
 doba pronájmu = ekonomická životnost majetku
 nájemné kryje celou pořizovací cenu

b)  = otáčivý úvěr

3.

 jedná se o speciální úvěr, kdy k datu splatnosti
úvěru nám slíbí poskytnutí úvěru nového

finanční leasing
c)

 cenný papír emitovaný např. obchodní
společností
 majiteli cenného papíru bude vyplacena dlužná
částka, zároveň má nárok na vyplacení výnosu
z této částky

4.

forfaiting

5.

dluhopis

d)  odkup střednědobých či dlouhodobých

6.

akcie

e)

 krátkodobý pronájem majetku
 po splacení nedochází k přechodu vlastnického
práva na nájemce
 doba pronájmu kratší než doba ekonomické
životnosti majetku
 nájemné od 1 nájemce kryje pouze část
pořizovací ceny předmětu

f)

 cenný papír
 majitel má právo podílet se na řízení a.s., na
jejím zisku a likvidačním zůstatku

pohledávek bankou nebo specializovanou
finanční institucí

B) Práce na doma/s použitím internetu
Porovnejte dluhopisy a akcie. Zhodnoťte, jaké jsou jejich výhody a nevýhody z hlediska rizika a
zisku.

PRACOVNÍ LIST k tématu

JAK FINANCOVAT
PODNIKÁNÍ
SŠ
SKUPINOVÁ PRÁCE / PROJEKTOVÁ VÝUKA – Crowdfunding
Na internetu můžete najít mnoho portálů, které umožňují získat malé částky od lidí, kterým
se líbí váš projekt. Vyhledejte takový portál.
Každá skupinka si vybere jeden projekt a svůj výběr ostatním odůvodní (tj. připraví si argumenty,
proč by tento projekt podpořila a jakou částkou).

www.podnikavost.cz
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JAK FINANCOVAT
PODNIKÁNÍ
SŠ
PROJEKTOVÁ VÝUKA – Žádost o dotaci
Rozdělte se do skupin.
Ve skupinách vypracujte část žádosti o dotaci. Vymyslete si svůj vlastní projekt, na který
žádáte dotaci od města. V žádosti uveďte:
1. Název projektu
2. Místo realizace projektu
3. Doba realizace projektu
a. harmonogram
4. Abstrakt projektu – celkové shrnutí projektu
a. cíl projektu
b. aktivity projektu
c. cílová skupina projektu
5. Přínos projektu – argumenty, proč je podpora projektu důležitá
6. S kým a jak bude projekt realizován
7. Požadovaná dotace od města
Před třídou prezentujte svůj projekt a argumentaci, proč byste měli dotaci dostat.

www.podnikavost.cz
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JAK FINANCOVAT
PODNIKÁNÍ
SŠ
METODICKÉ POKYNY A ŘEŠENÍ
A.

INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE – PRÁCE V HODINĚ

Úkol rozvíjí samostatné přemýšlení žáků a prohlubuje jejich znalosti o pojmech souvisejících
s financováním podnikání.
Je určen k individuálnímu zpracování, popř. je možné jej zadat do dvojice.
Předpokládaný čas na aktivitu:

20 minut
(10 minut samostatné zpracování, 10 minut diskuse)

1. revolvingový úvěr – b)



= otáčivý úvěr
jedná se o speciální úvěr, kdy k datu splatnosti úvěru nám slíbí poskytnutí úvěru nového

2. operativní leasing – e)





krátkodobý pronájem majetku
po splacení nedochází k přechodu vlastnického práva na nájemce
doba pronájmu kratší než doba ekonomické životnosti majetku
nájemné od 1 nájemce kryje pouze část pořizovací ceny předmětu

3. finanční leasing – a)





dlouhodobý pronájem majetku
po splacení přechází vlastnické právo na nájemce
doba pronájmu = ekonomická životnost majetku
nájemné kryje celou pořizovací cenu

4. forfaiting – d)


odkup střednědobých či dlouhodobých pohledávek bankou nebo specializovanou finanční
institucí

5. dluhopis – c)



cenný papír emitovaný např. obchodní společností
majiteli cenného papíru bude vyplacena dlužná částka, zároveň má nárok na vyplacení výnosu
z této částky

6. akcie – f)



cenný papír
majitel má právo podílet se na řízení a.s., na jejím zisku a likvidačním zůstatku

B.
INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE – PRÁCE NA DOMA / ZA POUŽITÍ INTERNETU
Úkol prohlubuje znalosti o druzích cenných papírů (akcie, dluhopisy).
Je možné jej zadat jako práci v hodině nebo jako práci na doma.
Je určen pro jednotlivce, popř. pro dvojice.

www.podnikavost.cz
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JAK FINANCOVAT
PODNIKÁNÍ
SŠ
SKUPINOVÁ PRÁCE / PROJEKTOVÁ VÝUKA - Crowdfunding
Tato aktivita rozvíjí samostatné uvažování žáků, informační gramotnost, kritické myšlení a týmové
dovednosti. Může být také námětem k diskusi o různých typech crowdfundingových portálů. Do
skupin je také možné rozdělit konkrétní portály, se kterými se mají seznámit.
Úkol lze realizovat jako skupinovou práci v rámci 1 vyučovací hodiny nebo jako projektovou výuku,
kdy žáci dostanou delší čas na zpracování úkolu, a tak jej mohou zpracovat podrobněji a více do
hloubky.
Úkol by měl být zakončen prezentováním skupin.
Předpokládaný čas na aktivitu:

45 min.
(v rámci 1 vyučovací hodiny – 25 minut příprava, 20 minut
prezentace)
5 min. / 1 prezentaci (v případě projektové výuky)

Příklad crowdfundingových portálů:
 www.hithit.com
 www.nakopnime.cz
 www.startovac.cz
 http://penezdroj.cz/
 www.kickstarter.com
 Více info o crowdfundingu např. zde: https://www.crowder.cz/

SKUPINOVÁ PRÁCE / PROJEKTOVÁ VÝUKA – Žádost o dotaci
Tento úkol rozvíjí samostatné myšlení žáků a týmové dovednosti a prohlubuje znalosti o financování
podnikání formou dotace.
Aktivita je určena k realizaci v delším časovém horizontu, aby měli žáci dostatek času na přípravu.
Měla by být zakončena prezentováním jednotlivých žádostí.
Předpokládaný čas na aktivitu:

5 - 10 min. / 1 prezentaci

NÁMĚTY K DISKUZI
 Kde byste zdroje pro vaše podnikání hledali vy?
 Jaký způsob získávání zdrojů je podle vás nejvýhodnější? Je rozumné si vzít půjčku, a tím se
zadlužit, již na samém začátku podnikání? Najdete argumenty pro a proti.
 Do které firmy/oblasti podnikání byste rádi investovali a proč?

www.podnikavost.cz

