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nejdůležitější právní předpis

upravuje podmínky živnostenského 
podnikání (dále jen "živnost") a 
kontrolu nad jejich dodržováním

vymezuje pojem živnost

stanovuje, co mezi živnosti nepatří

stanovuje podmínky pro provozování 
živnosti

stanovuje překážky v provozování živnosti

ŽIVNOSTENSKÝ
ZÁKON



DALŠÍ  PRÁVNÍ  PŘEDPISY

Občanský zákoník

stanovuje občanskoprávní vztahy

osoby fyzické

vymezuje účastníky 
občanskoprávních vztahů

osoby právnické

způsobilost  fyzické  osoby  mít 
práva a  povinnosti   vzniká 
narozením

a) sdružení fyzických nebo 
právnických osob
b) účelová sdružení majetku
c) jednotky územní samosprávy
d) jiné subjekty



Obchodní zákoník

upravuje postavení podnikatelů, 
obchodní závazkové vztahy, jakož i 
některé jiné vztahy s podnikáním 
související, a zapracovává příslušné 
předpisy EU

vymezuje

co rozumíme 
podnikáním

co rozumíme 
neoprávněným podnikáním

co je podnik,obchodní 
firma

stanovuje jednání 
podnikatele



Zákon o účetnictví

stanovuje v souladu s právem EU 
rozsah a způsob vedení účetnictví

stanovuje kdo všechno podléhá 
ustanovením tohoto zákona

stanovuje další podklady týkající se 
účetnictví



Trestní zákon

účel trestního zákona

1. chránit zájmy společnosti, 

2. chránit  ústavní zřízení České 
republiky 

3. chránit práva a oprávněné 
zájmy fyzických a právnických 
osob

b. ukládání a výkon trestů 

prostředky k dosažení účelu

a. pohrůžka tresty 

c. ochranná opatření



NA  CO  JE  VÁZÁNO  PROVOZOVÁNÍ  ŽIVNOSTI

všeobecné podmínky zletilost

bezúhonnost

zvláštní podmínky

živnostenský list

18 let18 let

svéprávnost

odborná způsobilost

příslušné doklady, 
poplatek

jiná způsobilost

živnostenský úřad
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METODICKÝ LIST

DRUH MATERIÁLU: výuková prezentace

CÍL: prezentace je určena jako textová podpora při 
osvojování základních poznatků

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: žáci si dovedou uvědomit, jaké 
předpisy jsou pro drobné podnikání nutné

KLÍČOVÁ SLOVA: zákony, podmínky podnikání, zletilost, 
bezúhonnost

METODICKÉ POZNÁMKY: prezentace se využívá při výkladu učiva 
vyučující pomocí prezentace seznamuje 
žáky se základními pojmy daného učiva



ZDROJE:
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