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Anotace DUMu: Studijní materiál má podobu pracovních listů a je určen pro studenty
společenskovědního semináře maturitního ročníku. Cílem je se studenty zopakovat
základní pojmy, které se týkají obchodních společností a živností.

Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol
a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.



ŽIVNOSTI A OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Úkol č. I: Odpovězte na otázky a úkoly:
1. Co je to živnost (živnostenské podnikání) a vysvětlete znaky, kterými je tento pojem 
    vymezen.

2. Uveďte základní druhy živností.

3. Doplňte podmínky, které musí být splněny při provozování živnosti:

Úkol č. II: Posuďte, jsou-li následující výroky pravdivé nebo nepravdivé. Označte P/N.
1. Družstva a obchodní společnosti patří k obchodním korporacím.
2. Koncesovanou živnost nemusí získat každý, kdo o ni požádá.
3. Mezi řemeslné živnosti nepatří taxislužba.
4. Veřejná obchodní společnost patří ke kapitálovým společnostem.
5. Živnostenské úřady jsou pověřeny vybíráním daní od soukromých podnikatelů.
6. Valná hromada je nejvyšší orgán všech obchodních společností.
7. Pro živnostenské oprávnění je nutné předložit výpis z trestního rejstříku.
8. Každý, kdo získá živnostenské oprávnění, musí být zapsán v obchodním rejstříku.
9. Nekalá soutěž je jednání, které odporuje dobrým mravům a je způsobilé přivodit újmu jiným 

účastníkům soutěže nebo zákazníkům.
10. Zákon neumožňuje začít podnikat před dosažením 18 let věku.
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Úkol č. III: K příkladům přiřaďte jednu z forem nekalé soutěže označenou písmeny a - f.

1. Směs kávy z různých zemí má na obalu napsáno: „Pravá brazilská káva.“
2. Rostlinný tuk je v reklamě označován jako nejlepší české máslo.
3. Pan Novák sdělil svému kamarádovi pracujícímu v konkurenční firmě neveřejný marketingový 

plán svého zaměstnavatele na příští rok.
4. Pěstitel zeleniny použil k postřiku dvojnásobné množství chemikálie než stanovuje norma.
5. Majitel restaurace nabídl zaměstnankyni cestovní kanceláře finanční odměnu, pokud bude 

cizince vodit pouze do jeho podniku.
6. Jméno a fotografie známého zpěváka je bez jeho vědomí použita na reklamním letáku výrobku.
a) ohrožování zdraví a životního prostředí
b) porušení obchodního tajemství
c) podplácení 
d) zlehčování
e) parazitování na pověsti
d) vyvolání nebezpečí záměny
e) klamavá reklama
f) klamavé označení zboží a služeb
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Úkol č. IV: Dopište do tabulky 4 základní obchodní společnosti:

Obchodní společnosti
osobní kapitálové

Úkol č. V: Podle rozsahu ručení stanovte, zda se jedná o obchodní společnost osobní 
                   nebo kapitálovou:

a) Společníci neručí za závazky společnosti vůbec nebo je jejich ručení omezeno určitým
    způsobem, např. výši zapsaného nesplaceného vkladu.  
b) Všichni nebo alespoň někteří společníci ručí za závazky společnosti neomezeně. 

Úkol č. VI: U obchodních společností uvedených v úkolu č. IV doplňte danou 
                   charakteristiku:

Charakteristika
Druh společnosti

osobní kapitálová

Způsob ručení

Minimální 
vklad

Řídící orgány

Rozdělování 
zisku
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