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Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Vzdělávací obor: Svět práce
Ročník : 9.





ŽIVNOSTI  OHLAŠOVACÍŽIVNOSTI  OHLAŠOVACÍ

Při dodržení určitých podmínek

mohou být provozovány na základě 
pouhého ohlášení

písemné ohlášení u živnostenského úřadu

zaplacení poplatku

průkazem oprávnění je Živnostenský list



ROZDĚLENÍ OHLAŠOVACÍCH  ŽIVNOSTÍROZDĚLENÍ OHLAŠOVACÍCH  ŽIVNOSTÍ

řemeslné vyučení v určitém oboru

získání středoškolského, 
vysokoškolského vzdělání

zednické 
práce

truhlářství
opravy 

motorových 
vozidel

řeznictví



vázané splnění všeobecných podmínek

odborná způsobilost-osvědčení, oprávnění

projektant
učitel 

autoškoly oční optik



volné nevyžaduje se žádná odborná způsobilost

úklidové práce chov zvířat
maloobchodní 

prodej



ŽIVNOSTI  KONCESOVANÉŽIVNOSTI  KONCESOVANÉ

Koncese státní souhlas

činnosti jejichž provozováním by 
mohla být způsobena újma na :

životě

zdraví

majetku

veřejných zájmech

podmínka – odborná a zvláštní 
způsobilost ( morálka, spolehlivost )

koncesní listina



letecká doprava směnárenstvítaxislužba

ohňostrojové 
práce

provozování 
cestovní kanceláře

nákladová 
doprava



Dělení soukromého podnikání Dělení soukromého podnikání 
z hlediska investicz hlediska investic

potřebné nářadí

levné zařízení

menší dílna

instalatér, klempíř, 
zedník, malíř aj.

zřízení ( pronajmutí )       
provozovny

odpovídající 
vybavení

obchodník, pekař, 
cukrář, kosmetička



nákladný provoz

výroba hotových 
výrobků

více strojů a 
pracovníků

soustružník, mlynář, 
kovář aj.

Povolání v nichž 
je soukromé 
podnikání  téměř 
vyloučené

Horník, hutník aj.
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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 formy drobného         
podnikání – živnost, koncese

KLÍČOVÁ SLOVA: ohlašovací živnosti – řemeslné, volné 
vázané, koncesované živnosti, investice

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



ZDROJE:

Doc. Ing. František Mošna, CSc a kolektiv : Praktické činnosti – Svět práce                                             
Fortuna  1998, ISBN 80-7168-470-8
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