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Téma: PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ; ŽIVNOSTI 

Milí studenti, 

pokračujeme s tématem podnikání. Poznámky přikládám viz. níže. Při hodině společně probereme. 

TÉMA: PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ 

1. Podnikání jednotlivce 

2. Obchodní společnosti 

a. Osobní společnosti = právnická společnost založená za účelem podnikání 

 v.o.s. (veřejná obchodní společnost) 

 k.s. (komanditní společnost) 

b. Kapitálové společnosti = podstatou kapitálové společnosti je majetková (kapitálová) 

účast společníků na podnikání (zákon neukládá povinnost osobně ve společnosti 

pracovat) 

 s.r.o. (společnost s ručením omezením) 

 a.s. (akciová společnost) 

3. Ostatní 

a. družstvo 

b. tiché společenství 

c. franšízing = Známá firma udělí podnikateli oprávnění podnikat pod jejím jménem a 

využívat vybudovaný systém podnikání za určitých podmínek. Za to platí vstupní 

poplatek + průběžné poplatky. Např. McDonald, KFC, Pub atd. 

 

TÉMA: PODNIKÁNÍ PODLE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA 

ŽIVNOST JE: 

soustavná, 

samostatná činnost, 

prováděná pod vlastním jménem, 

na vlastní odpovědnost, 

za účelem zisku 

+ nutné splnění podmínek stanovených zákonem, kterými jsou: 

 dosažení věku 18 let, 

 způsobilost k právním úkonům, 



 bezúhonnost 

 
 

ČLENĚNÍ ŽIVNOSTÍ – TYPY ŽIVNOSTÍ: 

1. Koncesovaná = mohou provozovat osoby, které na základě žádosti obdrží koncesní 

listinu. Lze provozovat až ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.  

o Např: provozování pohřební služby, provozování cestovní kanceláře, služby 

soukromých detektivů, provádění veřejných dražeb … 

2. Ohlašovací = mohou provozovat osoby, které na základě ohlášení obdrží živnostenský 

list. Vzniká dnem oznámení. Poplatek na živnostenském úřadu 1000 kč. 

a. řemeslná (Podmínka = odborná způsobilost získaná vyučením v oboru a praxí 

v oboru) 

b. vázaná (Podmínkou je odborná způsobilost získaná jiným způsobem. Nutné 

prokázání. Např. projektová činnost ve výstavbě.) 

c. volná (Nevyžaduje prokazování způsobilosti, nutné pouze splnit všeobecné 

podmínky.) 

NĚKTERÉ POVINNOSTI „ŽIVNOSTNÍKA“ VŮČI STÁTU: 

- ohlášení živnosti na živnostenském úřadě, 

- podání přihlášky k daňové registraci, 

- podání přihlášky k důchodovému a k nemocenskému pojištění, 

- podání oznámení na zdravotní pojišťovně, 

- podat oznámení o nástupu zaměstnanců, 

- a mnoho dalších (veškeré povinnosti najde živnostník v živnostenském zákonu) 

 


