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1. Je nutné mít živnostenský list ke všem podnikatelským činnostem? 
A) ano 
B) ne, není nutný například pro řemeslníky 
C) ne, není nutný například pro taxikáře 
D) ne, není nutný například pro spisovatele 

 
2. Čím ručí živnostník za své podnikatelské aktivity? 

A) částkou zvolenou při zakládání živnosti 
B) částkou stanovenou zákonem pro daný typ živnosti 
C) maximálně částkou ve výši ročních příjmů 
D) celým svým majetkem 

 
3. Co NEpatří mezi základní zákonné podmínky pro založení živnosti? 

A) věk minimálně 18 let 
B) minimální kapitál 10 000 Kč 
C) právní bezúhonnost 
D) způsobilost k právním úkonům 

 
4. Kolik nás přibližně bude stát podání žádosti o živnostenské oprávnění? 

A) podání žádosti je zdarma 
B) 100 Kč 
C) 1000 Kč 
D) 10 000 Kč 

 
5. Určete, za které osoby platí stát zákonné pojištění (A = ano, N = ne) 

Tvrzení A N 
studenti do 26 let   

osoby pobírající rodičovský příspěvek   

osoby s hrubým příjmem nižším než 20 000 Kč   

osoby ve vojenské službě   

osoby vedené na úřadu práce   
osoby bez zdanitelných příjmů 
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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: 20 minut  

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

Otázka 1: D – jsou činnosti, pro které není nutné mít živnostenské oprávnění  

 jedná se zejména o uměleckou činnost, která je realizována na základě autorské smlouvy  
 

Otázka 2: D – živnostník ručí celým svým majetkem 
 

Otázka 3: B – k založení živnosti není nutné (dle zákona) mít základní kapitál  

ostatní podmínky mohou mít své výjimky – např. je možné podnikat již od 16 let, pakliže to 
potvrdí soud 

 
Otázka 4: C – poplatek za založení živnosti je 1000 Kč 

 
Otázka 5: stát platí zákonné pojištění za … 

 

Tvrzení A N 
studenti do 26 let X  

osoby pobírající rodičovský příspěvek X  

osoby s hrubým příjmem nižším než 20 000 Kč  X 

osoby ve vojenské službě X  

osoby vedené na úřadu práce X  

osoby bez zdanitelných příjmů  X 
  


