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08 Právní formy podnikání: metodický list 

Vzdělávací oblasti: Člověk a svět práce 

Vyučovací předmět: Povinný nebo volitelný s dotací 1 hod./týdně 

Klíčová slova: Obchodní zákoník, Obchodní rejstřík, Živnostenský zákon 

Očekávané výstupy žáků: Orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí. 

Klíčové kompetence: 

Kompetence k učení: Operuje s obecně užívanými termíny, uvádí věci do 
souvislostí a propojuje je do širších celků. 

Kompetence k řešení problémů: Kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je 
schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí. 

Kompetence komunikativní: Rozumí různým tipům textů a záznamů, přemýšlí o 
nich a tvořivě je využívá ke svému rozvoji. 

Kompetence sociální a personální: Vytváří si pozitivní představu o sobě samém, 
která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj. 

Kompetence občanská: Chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a 
společenské normy. Je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu. 

Pomůcky: 

• Učební list – UL 8 pro 8. ročník 
• Pracovní list – PL 8 pro 8. ročník 
• Metodický list – ML 8 pro 8. ročník 
• Učebnice „Člověk a svět práce“ 
• Dataprojektor a notebook 

Organizace vyučování a metody práce: 

• Řízená diskuze 
• Individuální práce 
• Práce ve dvojicích 
• Práce ve skupině 
• Poslech 
• Práce s internetem 
• Domácí práce 
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Popis činnosti v hodině: 

Činnost učitele Činnost žáka 

Beseda s odborníkem (ekonom, účetní, odborný 
pracovník Živnostenského úřadu) na téma: 

• Právní formy podnikání 

• Podnikání jako OSVČ 

• Ohlášení živnosti pomocí JRF (společné vyplnění 
formuláře) 

Struktura besedy: 

Výklad na téma: Kdo je podnikatel podle 
Obchodního zákoníku s praktickými příklady 

• Osoba zapsaná v obchodním rejstříku 

• Osoba, která podniká na základě živnostenského 
oprávnění  

• Osoba, která podniká na základě jiného než 
živnostenského oprávnění podle zvláštních 
předpisů 

• Osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je 
zapsána do evidence podle zvláštního předpisu 

Řízená diskuze 

 

 

 

 

 

Poslech 

Řízená diskuze 

 

Výklad na téma: Právní formy podnikání v ČR - 
popis 

• OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná) 

• Sdružení podnikatelů 

• Podnikání jako obchodní společnost 

• Družstvo 

• Nadace, Neziskové organizace, Občanská sdružení 
apod. 

Shrnutí: Myšlenková mapa 

Poslech 

 

 

Řízená diskuze 

Výklad na téma: Podnikání jako OSVČ 

Podmínky stanovené k provozování živnosti: 

• Všeobecné: 

Věk 18 let. 

Způsobilost k právním úkonům. 

Bezúhonost. 

Řízená diskuze 
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Bezdlužnost 

• Živnostenský list 

• Výpis z rejstříku trestů 

• Ohlašovací povinnosti 

Zadání Úkolu 1: Můžeš ty, jako žák ZŠ provozovat 
živnost? Splňuješ všechny podmínky? 

Řešení: UL, str. 3, Průkaz živnostenského opráv… 

Vyhodnocení: Klasifikace nejlepších 

Práce ve skupině 

Výklad na téma: 

Ohlašovací živnosti: 

• Řemeslné 

• Vázané 

• Volné 

Koncesované živnosti. 

Řízená diskuze 

Zadání Úkolu 2: Doplň podmínky provozování 
podnikání začínajícího podnikatele. 

Řešení: UL 08, str. 3 - 4, Podmínky provozování…. 

Vyhodnocení nejlepší skupinové práce 

Práce ve skupině 

  

Zadání Úkolu 3: 

Vyplňte „Ohlášení živnosti pomocí JRF“ pro vaši živnost 
jako OSVČ s volnou ohlašovací živností s registrací 
v živnostenském rejstříku. Formulář pro fyzické osoby 
najdete na níže uvedené adrese (za předpokladu 
přístupu k internetu): 

http://i.iinfo.cz/urs-att/jrf_fyzicka_osoba-
128282170708145.pdf 

Vyhodnocení: Klasifikace 

Práce s internetem 

Domácí úkol: Znáš některé názvy podniků v okolí 
své školy nebo svého bydliště a jsou živnostmi? 

Domácí práce 

 


