
PL č. 3a - Druhy podnikov 
1 - Členene podnikov podľa vlastníctva + stručná charakteristika + príklad 

  
majetok podniku je súkromným vlastníctvom, napr. SZČO, a. s. 
 

majetok podniku je vlastníctvom štátu, lebo vyšších územných 
celkov, napr. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra 

 
kombinácia oboch foriem vlastníctva, napr. SPP 

 

zakladateľom je orgán štátnej správy. Štátny podnik hospodári  
na vlastný účet, napr. Mincovňa Kremnica 

poskytujú služby, ktoré sú úplne hradené zo štátneho rozpočtu, 
napr. nemocnice  

 
poskytujú služby, ktoré sú sčasti hradené zo štátneho rozpočtu, 
napr. stredné školy 
 

2 - Členene podnikov podľa právnej formy 

 
3 - Podnik jednotlivca  
1. Živnosť je: §2 sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za 

účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených živnostenským zákonom. 

.................................................................................................................................................................................................. 

2. Podmienky prevádzkovania živnosti sú: §6 všeobecné a §7 osobitné 



3. Ak si chce podnikateľ založiť voľnú živnosť musí v prvom rade spĺňať tri §6(1) všeobecné podmienky: dosiahnutie veku 

18 rokov a spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť 

4. Živnosti podľa požiadaviek na odbornú spôsobilosť členíme na: §19 remeselné a viazané a voľné 

5. K osobitným podmienkam patria: §7 odborná alebo iná spôsobilosť 

6. U remeselných živností sa vyžaduje výlučne výučný list. §21       ÁNO - NIE 

7. Členenie živností podľa predmetu činnosti + stručná charakteristika + príklad 

 
nákup a predaj tovaru, napr. večierka 

 
výroba a súvisiace činnosti, napr pekáreň 

 

poskytovanie služieb, napr. oprava obuvi, kaderníctvo 

 
8. Aké podmienky musí spĺňať zodpovedný zástupca? §11 musí mať bydlisko na území SR 

byť v pracovnom pomere k podnikateľovi a spĺňať podmienky prevádzkovania živnosti a 

9. V ktorých prípadoch zákon vyžaduje zodpovedného zástupcu:  

ak podnikateľ nespĺňa odbornú spôsobilosť a firma má viac prevádzkarní 

10. Fyzické osoby môžu začať podnikať prakticky hneď, odovzdaním formuláru ohlásenia živnosti ÁNO - NIE 

11. Právnické osoby môžu začať podnikať až po zápise do OR 

12. Vymenujte aspoň 3 výhody podniku jednotlivca:  jednoduché založenie a 

nedelí sa so ziskom a sebarealizácia 

13. Vymenujte aspoň 3 nevýhody podniku jednotlivca: neobmedzené ručenie a 

fyzická a psychická náročnosť a zanedbávanie rodiny 

14. Uveďte právne normy, ktoré ovplyvňujú živnostenské podnikanie?  živnostenský zákon 

a obchodný zákonník  a občiansky zákonník  

a zákonník práce a daňové zákony.  

zákon o účtovníctve a zákon o minimálnej mzde... 

15. Živnostenský register je: §60 súbor zákonom určených údajov o podnikateľoch, vrátane ich zmien 

16. Živnostenský register obsahuje §60 verejnú časť a neverejnú časť.  

17. Z právneho hľadiska zaniká živnostenské oprávnenie §57 uplynutím času, na ktorú bola živnosť zriadená a 

smrťou fyzickej osoby (živnostníka), ak nepokračujú dedičia  a rozhodnutím živnostenského úradu a 

zánikom právnickej osoby  a uplynutím prechodného pobytu zahraničného podnikateľa 


