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INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE

A) Práce v hodině
Doplň text:

Ohlášení živnosti se provádí přes J___________ r___________ f___________, který lze vyplnit na
kterémkoliv ž___________ ú___________. Zároveň je třeba uhradit odpovídající s___________
p___________, který při vstupu do živnostenského podnikání činí 1 000 Kč.

Jaké podmínky musí splňovat každý, kdo si chce založit živnost?

B) Práce na doma/s použitím internetu
Najdi nejbližší živnostenský úřad.
Nachází se nějaký přímo ve vašem městě? Kolik je jich ve vašem kraji?

www.podnikavost.cz
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SKUPINOVÁ PRÁCE – OSVČ vs. zaměstnanec
Protože nelze jednoznačně rozhodnout, zda je výhodnější být osobou samostatně výdělečně
činnou (OSVČ) nebo zaměstnancem, zkusíte si oba postoje prodiskutovat.
Rozdělte se do skupin.
Polovina skupin se pokusí přijít na co největší množství výhod OSVČ a druhá se zaměří na
výhody zaměstnanců. Připravte si argumenty, proč je lepší být OSVČ / zaměstnancem.
V každé skupině si zvolte svého zástupce do diskusní bitvy. Následně se utká vždy 1
zaměstnanec a 1 OSVČ – zkuste přesvědčit protivníka, že váš způsob pracovního uplatnění je
lepší.

www.podnikavost.cz
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PROJEKTOVÁ VÝUKA – Předmět živnostenského podnikání
Vymyslete si konkrétní činnost, ve které byste mohli podnikat jako živnostníci.
Zjistěte, do jaké kategorie živností se řadí, a podle toho vyhledejte, jaké dokumenty je při jejím
založení třeba předložit a kolik zaplatíte na správních poplatcích.
S jakými dalšími náklady byste měli na začátku vašeho podnikání počítat?

www.podnikavost.cz
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METODICKÉ POKYNY A ŘEŠENÍ
B.
INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE – PRÁCE V HODINĚ
Doplňovačka slouží k ukotvení pojmů, jako je Jednotný registrační formulář či živnostenský
úřad.
Druhý úkol pak prohlubuje znalosti o podmínkách založení živnosti.
Předpokládaný čas na aktivitu:

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

Doplňovačka:
Ohlášení živnosti se provádí přes Jednotný registrační formulář, který lze vyplnit na
kterémkoliv živnostenském úřadě. Zároveň je třeba uhradit odpovídající správní poplatek,
který při vstupu do živnostenského podnikání činí 1000 Kč.
Podmínky pro založení (jakékoliv) živnosti:
plnoletost, trestní bezúhonnost, právní způsobilost
C.
INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE – PRÁCE NA DOMA / ZA POUŽITÍ INTERNETU
Úkol je možné realizovat jako práci v hodině za použití internetu nebo jako práci na doma.
Je určen pro individuální zpracování, popř. je možné jej zadat do dvojice nebo menších skupin.
Adresář živnostenských úřadů a ucelené informace o živnostenském podnikání najdete např. na
stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenskepodnikani/
SKUPINOVÁ PRÁCE – OSVČ vs. zaměstnanec
Tato aktivita rozvíjí samostatné uvažování žáků a týmové a komunikační dovednosti.
Žáci mají za úkol připravit si argumenty pro následnou diskusi.
Úkol lze realizovat rozdělením žáků do 2 velkých skupin nebo do sudého počtu menších skupin.
Diskusní bitva se pak může odehrávat před celou třídou nebo paralelně několik bitev (v druhém
případě by pak bylo dobré prezentovat vzájemně závěry diskuse před celou třídou)
Předpokládaný čas na aktivitu:

40 min. (20 min. příprava, 20 min. diskusní bitvy)

PROJEKTOVÁ VÝUKA – Předmět živnostenského podnikání
Tento úkol rozvíjí samostatné uvažování žáků a informační gramotnost. Je určen pro projektovou
výuku, tedy s delším časem pro žáky na přípravu. Lze ho však realizovat i v hodině jako skupinovou
práci za použití internetu nebo žáky vyslat do terénu získat informace přímo na živnostenském úřadě.

www.podnikavost.cz
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NÁMĚTY K DISKUZI
 Máte ve svém okolí někoho, kdo podniká jako OSVČ? Je pro vás osobně lákavější představa
být zaměstnancem? Zdůvodněte.
 Pouze 50 % podniků přežije prvních 5 let své existence. Jaké jsou podle vás nejčastější chyby
začínajících podnikatelů?

www.podnikavost.cz

