PRACOVNÍ LIST k tématu

FORMY PODNIKÁNÍ
SŠ
INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE

A) Práce v hodině
Doplň text:

Abychom mohli podnikat, musíme naši firmu zapsat do O___________

r___________, kde jsou

zapsané všechny o________ společnosti. Kam patří živnosti a jaké podmínky mají, najdeme v
Ž_________

z________. Společnosti dělíme na o_______ (v. o. s., k. s.) a k_______ (a. s., s. r. o.)

Jaká je podle tebe nejvhodnější forma pro založení firmy a proč, pakliže jste 3 kamarádi,
kteří chtějí společně podnikat?

B) Práce na doma/s použitím internetu
Zjistěte, co je to IČO.
 K čemu slouží?
 Komu je IČO udělováno?
 Kdo IČO uděluje?
 Jaké jsou jeho náležitosti a struktura?
 Může být IČO již zaniklé firmy, přiděleno firmě nové?
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FORMY PODNIKÁNÍ
SŠ
SKUPINOVÁ PRÁCE / PROJEKTOVÁ VÝUKA – Formy podnikání
Rozdělte se do skupin. Každá reprezentuje jednu ze 4 zmíněných forem společností. Jako
skupina budete mít za úkol vyplnit údaje pro svoji společnost, výsledek pak prezentuje ostatním
spolužákům.

skupina

a. s.

s. r. o.

v. o. s.

k. s.
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FORMY PODNIKÁNÍ
SŠ
PROJEKTOVÁ VÝUKA – Akciová společnost
Najděte a vyberte si jednu akciovou společnost v České republice, jejímž akcionářem
byste se chtěli stát. Před třídou představte danou společnost, zjistěte o ní základní údaje, její
předmět činnosti, a vysvětlete, proč si myslíte, že by bylo výhodné do této společnosti investovat.

www.podnikavost.cz
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FORMY PODNIKÁNÍ
SŠ
METODICKÉ POKYNY A ŘEŠENÍ
A.

INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE – PRÁCE V HODINĚ

První úkol slouží k ukotvení pojmů, jako je Obchodní rejstřík či Živnostenský zákon. Druhý úkol pak
rozvíjí samostatné uvažování žáků o formách podnikání a může být také námětem k diskusi.
Předpokládaný čas na aktivitu:

20 minut
(10 minut samostatné zpracování, 10 minut diskuse)

Text:
Abychom mohli podnikat, musíme naši firmu zapsat do Obchodního rejstříku, kde jsou zapsané
všechny obchodní společnosti. Kam patří živnosti a jaké podmínky mají, najdeme
v Živnostenském zákoně. Společnosti dělíme na osobní (v. o. s., k. s.) a kapitálové (a. s., s. r.
o.).
Nejlepší forma podnikání:
Pro 3 kamarády, kteří chtějí začít společně podnikat, by byla nejspíše nejlepší forma s.r.o., kde
společníci ručí jen do výše svých závazků. Forma podnikání však vždy záleží také na předmětu
podnikání a na tom, jak chtějí mít společníci řešeny podíly.
B.
INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE – PRÁCE NA DOMA / ZA POUŽITÍ INTERNETU
Úkol prohlubuje znalosti o IČO = identifikačním čísle osoby. Je možné jej zadat jako práci
v hodině za použití internetu nebo jako práci na doma. Je určen k individuálnímu zpracování, popř. je
možné jej zadat i do menších skupin.
Předpokládaný čas na aktivitu (v případě použití v hodině):

30 min. (15 min. zpracování,
15 min. diskuse)

Identifikační Číslo Osoby = kód, který slouží k identifikaci fyzické nebo právnické osoby
 Je přidělováno Českým statistickým úřadem jak PO, tak FO, provozující živnost,
každá firma má odlišné IČO.
 České IČO je 8místné číslo. Podle § 26 zákona ČNR č. 278/1992 Sb. bylo IČO
nevýznamový (pořadový) kód. Tato zmínka se již v zákoně 89/1995 Sb. nevyskytuje,
ale v současné době není ani zveřejněn žádný systém, podle nějž by v čísle byl
zakódován například typ subjektu nebo orgán, který číslo přidělil. Poslední číslice IČO
je kontrolní fungující na principu dělitelnosti váženého součtu číslic jedenácti (více pod
odkazem níže).
 Pokud firma zanikne, zaniká s ní i IČO, toto IČO nemůže být použito pro nově
zvyklou firmu (výjimkou může být změna právní formy společnosti).
Více viz např. zde:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Identifika%C4%8Dn%C3%AD_%C4%8D%C3%ADslo_osoby
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FORMY PODNIKÁNÍ
SŠ
SKUPINOVÁ PRÁCE / PROJEKTOVÁ VÝUKA – Formy podnikání
Tato aktivita rozvíjí samostatné uvažování žáků, myšlení v souvislostech a týmové dovednosti. Je
zaměřena na ukotvení znalostí o různých formách podnikání.
Úkol lze realizovat jako skupinovou práci v rámci 1 vyučovací hodiny nebo jako projektovou
výuku, kdy žáci dostanou delší čas na zpracování úkolu (tj. 1 formy podnikání), a tak jej mohou
zpracovat podrobněji a více do hloubky (v podstatě jako formu referátu). V každém případě by měla
aktivita končit vzájemným prezentováním výstupů skupin, díky kterémuž se všem žákům spojí
dohromady kompletní obrázek o formách obchodních společností.
Aktivitu je možné rozšířit o další 2 formy, tj. živnost a družstvo a o další kategorie, jako je způsob
rozdělování zisku a nejvyšší orgán společnosti.
Je také možné ji realizovat pomocí připravených kartiček, kdy má každá skupina stejné zadání:
doplnit správné kartičky na správná místa (to může být pojato i soutěžně, tj. kdo nejrychleji a
nejsprávněji). Pro tento účel lze využít zadání a řešení tabulky na další straně (druhou stranu je
zapotřebí rozstříhat + ideálně vytisknout na tvrdší papír).
Předpokládaný čas na aktivitu:

30 min.
(v rámci 1 vyučovací hodiny – 15 minut příprava, 15 minut
prezentace)
5 min. / 1 prezentaci (v případě projektové výuky)
20 min. (v případě kartiček – tj. 10 min. zpracování, 10 min.
diskuse)

PROJEKTOVÁ VÝUKA – Akciová společnost
Tato aktivita rozvíjí samostatné uvažování žáků, myšlení v souvislostech a týmové dovednosti. Je
zaměřena na akciové společnosti.
Úkol je určen pro realizaci v rámci projektové výuky, tj. s delším časem na přípravu, aby měli žáci
dostatečný časový prostor na vyhledání a zpracování příslušných informací.

NÁMĚTY K DISKUZI
 Pokud byste si chtěli zakládat společnost, jaký typ právní formy byste zvolili Vy a proč?
 Existují dva typy právnické osoby. Osoba korporačního typu a osoba nadačního typu. Pokuste
se vysvětlit základní rozdíly
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