
EKONOMIKA – C2, R2 
Vyučující:  Jana Vaňatová 
e-mail: Jana.Vanatova@sousvodnany.cz 
 
Všichni žáci si zapíší dané poznámky (viz. níže) do sešitu a nastudují si danou 
problematiku.  
Tentokrát nepřikládám žádný úkol, který byste mi všichni museli posílat, ALE ti, kteří 
zatím neměli během hodiny ekonomickou aktualitu (nebo nepřinesli a mají 5) tak 
pěkně zpracují (včetně tabulek/grafů/obrázků) a zašlou mi na e-mail. 
 
Zároveň přikládám videa k tématu. 
 

1 
 

VIDEO: živnost - https://www.youtube.com/watch?v=kjrZx-_UVsU 

 právní formy podnikání - https://www.youtube.com/watch?v=SfklUStOWA4 

 

TÉMA: PODNIKÁNÍ 

Definice podnikání = Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná: 

-  samostatně podnikatelem,  

- vlastním jménem a na vlastní odpovědnost,  

- za účelem dosažení zisku. 

Podnikatel - Podnikat mohou: 

- fyzické osoby (jednotliví občané) 

- právnické osoby (skupiny lidí) 

Zakládání podniku: 

a) Fyzické osoby – získání oprávnění k podnikání (živnostenský odbor) 

- zapisují se od živnostenského nebo obchodního rejstříku 

b) Právnické osoby – získání oprávnění 

- založení podniku (smlouvou) 

- vznik podniku (zápis do obchodního rejstříku) – získání DIČ, zřídit BÚ,  

 označit podnik jménem 

Zánik podniku: 

- Podnik zanikne dnem, kdy byl proveden jeho výmaz z obchodního rejstříku. 

  

mailto:Jana.Vanatova@sousvodnany.cz
https://www.youtube.com/watch?v=kjrZx-_UVsU
https://www.youtube.com/watch?v=SfklUStOWA4


2 
 

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. 
4.  

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 
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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) 


