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Vzdělávací cíl: Žák bude schopen uvést základní znaky podniku, 
rozlišit jeho jednotlivé existenční fáze, kterými může procházet 
v průběhu svého fungování v ekonomice, prokáže znalosti 
potřebné pro vznik živnostenského oprávnění.  
 
Pomůcky: stolní počítače propojené s tiskárnou, pokud budou 
žáci vyplňovat test v elektronické podobě a následně tisknout, 
psací potřeby.  
 
Poznámka: Tento materiál je součástí tematického celku Podnik, 
podnikání. 
 
 
Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití 
multimediální techniky, využití ICT. 
 
 



Metodický pokyn  

1. Po obdržení testu žáci pracují samostatně.  

2. Během vlastní práce žákům neposkytujeme žádné dodatečné 
informace.  

3. Při práci by měli mít žáci na lavici test a psací potřeby.  

4. Časová dotace na vyřešení testu cca 25 minut.  

5. V testu může žák získat maximálně 23 bodů. 

6. Návrh klasifikace – viz. hodnotící tabulka. 

7. V další vyučovací hodině sdělit žákům správné odpovědi testu.  

 
 
Hodnotící tabulka: 
 

Body Známka 
20 - 23 1 
16 - 19 2 
12 - 15 3 
10 - 11 4 
0 - 9 5 

 
 
 
 
 
Žáci si mohou také test vyplnit v elektronické podobě, následně jej 
vytisknout a odevzdat. 
 
 
 
 
 
 



Podnik a jeho postavení v ekonomice 
(test) 

Celkový počet bodů: 23 

 
1. Vysvětlete pojmy: (2 body) 
 
Podnik –  
 
 
Podnikání – 
 
 
2. Určete všeobecné podmínky pro získání živnostenského oprávnění. 
    (2 body) 
 
 
 
 
3. Vyjmenujte právní formy podnikání. (2 body) 
 
 
4. Zápisem do obchodního rejstříku firma vzniká: (1 bod) 
    a) Ano                b) Ne 
    Správná odpověď: 
 
5. Obchodní rejstřík je: (1 bod) 
    a) veřejná instituce               b) veřejný seznam podnikajících subjektů 
    c) rejstřík obchodních organizací   
    Správná odpověď: 
 
6. Podnikatel může provozovat svoji činnost na základě: (1 bod) 
    a) cestovního pasu                    b) vysokoškolského diplomu 
    c) živnostenského oprávnění    d) výpisu z rejstříku trestů 
    Správná odpověď: 
 
7. Do obchodního rejstříku se nezapisuje: (2 body) 
    a) výsledek hospodaření                    b) právní forma právnické osoby   
    c) stav bankovního účtu                    d) výše základního kapitálu  
    e) daňové identifikační číslo             f) jméno a bydliště prokuristy 
    Správné odpovědi: 
 



8. Co rozumíte pod pojmem hospodářská samostatnost podniku? (2 body) 
 
 
 
 
 
 
 
9. Uveďte členění živností. (2 body) 
 
 
 
 
10. Živností není: (2 body) 
      a) kovář             b) kadeřnice                                     c) advokát 
      d) veterinář        e) samostatně hospodařící rolník     f) učitel autoškoly 
      Správné odpovědi: 
 
 
11. Spolupráce mezi jednotlivými podniky je: (1bod) 
      a) unifikace         b) centralizace            c) kooperace          d) komunikace 
      Správná odpověď: 
 
 
12. Uveďte existenční etapy podniku, a to ve správném pořadí: (2 body) 
 
 
 
 
13. Uveďte dva případy, kdy podniku hrozí úpadek. (2 body) 
 
 
 
 
14. K zániku obchodní společnosti dochází: (1 bod) 
 
a)  dnem ukončení podnikání     b) dnem výmazu ze živnostenského rejstříku 
c)  dnem výmazu z obchodního rejstříku   d) dnem vyhlášení konkurzu  
    Správná odpověď: 
 
 
 
 



Řešení: 
1. Podnik je základní jednotkou NH a sestává se z věcných a osobních složek 
podnikání. 
Podnikání je soustavná činnost provozovaná podnikatelem na základě 
živnostenského či jiného oprávnění na svůj vlastní účet a svoji vlastní 
odpovědnost za účelem dosažení zisku. 
2. Dosažení věku 18 let, trestní bezúhonnost, právní způsobilost, bez nedoplatků 
vůči státu. 
3. Obchodní společnosti (a. s., k. s., s. r. o., v. o. s.), družstva, státní podniky. 
4. a) 
5. b) 
6. c) 
7. a), c), e) 
8. Podnik si sám zvolí předmět podnikání, vybavenost majetkem, obchodní 
partnery, rozhoduje o rozdělení zisku. 
9. Živnosti - ohlašovací – volné, řemeslné, vázané 
                   - koncesované 
10. c), d), e) 
11. c) 
12. Založení a vznik podniku - růst - krize - sanace - zrušení a zánik podniku. 
13. Klesá rentabilita, objem výkonů, podnik je dlouhodobě platebně neschopný, 
trvale naráží na nedostatek kapitálu. 
14. c) 
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