KVÍZ k tématu
FORMY PODNIKÁNÍ
SŠ
1. Čím jsou zvláštní koncesované živnosti?
A) mohou se provozovat pouze v určitých obdobích
B) mohou se provozovat okamžitě po podání žádosti
C) mohou se provozovat pouze na základě státního povolení
D) mohou je provozovat pouze osoby vyučené v daném oboru
2. V komanditní společnosti ručí celým svým majetkem:
A) komanditista i komplementář
B) pouze komplementář
C) pouze komanditista
D) ani jeden, oba ručí jen do výše svých vkladů
3. Jaká je minimální výše základního kapitálu u s.r.o.?
A) 1 Kč
B) 10 000 Kč
C) 100 000 Kč
D) 1 000 000 Kč
4. Jaký je maximální počet členů družstva?
A) 5 členů
B) 10 členů
C) 20 členů
D) nemá omezený počet
5. Jaký zákon popisuje jednotlivé formy podnikání?
A) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
B) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
C) Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
D) Zákon č. 101/2013 Sb., podnikatelský zákoník

www.podnikavost.cz

KVÍZ k tématu
FORMY PODNIKÁNÍ
SŠ
METODICKÉ POKYNY A ŘEŠENÍ
Kvíz je součástí pracovního setu, který obsahuje video (komentovanou prezentaci)
a pracovní list. Kvíz přímo navazuje na video a rozvíjí přemýšlení žáků o daném tématu.
Je možné jej využít k ověření nabytých znalostí nebo na začátku tématu k prověření
aktuálních znalostí žáků a na tomto základě teprve vést výklad.
Taktéž může být zdrojem pro další diskusi s žáky.
Video je možné nahradit či doplnit jinou formou výkladu.
Předpokládaný čas na aktivitu:

Otázka 1:

10 minut
(5 minut řešení kvízu, 5 minut diskuse nad odpověďmi)

C – koncesované živnosti mohou být provozovány pouze na základě státního
povolení (tzv. koncese)
viz např. zde: http://www.businessinfo.cz/cs/legislativa-pravo/zivnostenske-podnikani/zivnostikoncesovane.html
k udělení koncese je ve většině případů potřebná příslušná odborná způsobilost (nemusí se však
jednat o výuční list)

Otázka 2:

B – komplementář ručí celým svým majetkem, komanditista ručí jen do výše vkladu

Otázka 3:

A – 1 Kč
(platí od roku 2014, kdy vstoupil v platnost nový Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích
(ZOK)

Otázka 4:

D – družstvo nemá omezený počet členů

Otázka 5:

C – jednotlivé formy podnikání jsou popsány v zákoně o obchodních korporacích (od
1. 1. 2014, předtím byly součástí obchodního zákoníku)
Nový občanský zákoník pak definuje pojmy „korporace“, „fundace“, „ústav“, „podnikatel“ apod.
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