
                 18. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ 
 
            Charakteristika podnikania, význam malého a stredné ho podnikania.  
       PODNIKANIE: 
       - je  to  sústavná  činnos ť,  uskuto čňovaná  podnikate ľom  na  vlastnú 
       zodpovednos ť, vo vlastnom mene, na  vlastný ú čet za ú čelom dosiahnutia 
       zisku.  Podnikaním teda  rozumieme ur čitú  činnos ť, výrobnú, obchodnú, 
       pri  ktorej  podniky  musia  hospodári ť  tak,  aby  so svojich výnosov 
       uhradili náklady a dosiahli aj zisk. 
       VÝZNAM: 
       - vytvára až 60% Hrubého domáceho produktu, flexibilita podnikov a ich 
       prispôsobivos ť, rozvoj služieb, vytvára  nové pracovné miesta, ro zvíja 
       sa podnikanie v  oblastiach postihnutých reš trukturalizáciou národného 
       hospodárstva. Malé a stredné podnikania upra vuje živnostenský zákon. 
       Podstatou podnikania je samostatné rozhodovanie v odbore podnikania 
       čo  výrába ť,  aké  služby  poskytova ť,  o  právnej forme podnikania, o 
       umiestnení  podniku,  o  jeho  orgaizácii,  o  miere použitia cudzieho 
       kapitálu. Nevyhnutnou podmienkou  podnikania  je vlastníctvo dostato čne 
       ve ľkého kapitálu. 
 
       Účelom podnikania  je zvä čši ť vynaložený  kapitál, to možno  dosiahnú ť 
       iba  tým,  že  podnikate ľ  svojou  činnos ťou,  výrobou  tovarov  alebo 
       poskytovaním služieb uspokojuje potreby inýc h ľudí. Pritom za tovary 
       a služby musí získa ť viac pe ňazí ako ich bolo potrebné k výrobe. 
            Predpoklady pre rozvoj malého a stredného podnikani a 
       - hlavne je to podpora zo  strany štátu. Pos kytovanie rôznych da ňových 
       ú ľav a predovšetkým dobrá a  jasná legislatíva. Porad esnské centrá pre 
       podnikate ľov  a  podobne.  Odstránenie  byrokraacie  zo  žino stenských 
       úradov a odstránenie zbyto čných prekážok v podnikaní. 
            Podniky jednotlivcov výhody a nevýhody /podmienky súkrom. podni/ 
                   podnik alebo firma jednotlivcov: 
       - je vo vlastníctve jednotlivca, výhodou je samostatn é rozhodovanie 
         nevýhodou je pomerne malý kapitál, ťažšie získanie úveru 
       - za záväzky firmy zodpovedá majite ľ vlastným majetkom, ide vä čšinou o 
         firmy miestneho významu / menší objem výro by / 
       - ru čí neobmedzene 
 
       Individuálnym podnikate ľom  sa môže sta ť  ktorýko ľvek ob čan Slovenskej 
       republiky, ktorý  má záujem o  podnikanie a spĺňa  všeobecné podmienky 
       prípadne  i  zvláštne   podmienky  pre  usku to čňovanie  podnikate ľskej 
       činnosti. 
       - každý  podnikate ľ  musí  ma ť   oprávnenie  na  výkon  podnikate ľskej 
       činnosti.  Aby získal  toto  oprávnenie  musí sp ĺňať  ur čité všeobecné 
       podmienky: 
       - dosiahnu ť vek 18 rokov 
       - úplná spôsobilos ť na právne úkony 
       - bezúhonnos ť / nemôže by ť trestaný v odbore v kotorm podniká / 
       V niektorých  prípadoch  sa  požaduje  aj  i ná  odborná  prípadne  iná 
       spôsobilos ť ak si ju predmet podnikania vyžaduje. 
       Súkromné podnikanie upravuje živnostenský zá kon. 
       VÝHODY: 
       - malá potreba kapitálu, 
       - rýchla prospôsobivos ť podnikania 
       - malé prevádzkové náklady 
       NEVÝHODY: 
       - ťažkosti s rastom firmy, pretože  to potrebuje kapit ál a jednotlivec 
         si ťažko sám zaobstará 
       - ťažkosti s udržaním sa na trhu 
       - ve ľké odvody do sociálnych fondov 
       - ťažšie získanie úveru a podobne 
 
 
 



          Pri zakladaní obchodných spolo čností sú nasledovné podmienky: 
       - okrem všeobecných podmienok, ktoré platia stále sú ešte: 
       * spísaná zakladate ľská respektíve spolo čenská zmluva 
       * zápis do obchodného registra 
       * splatenie ur čitej časti upisaného základného imania 
       * ú čet v banke 
       * stanovy spolo čnosti a podobne 
       Podmienky súkromného podnikania u nás upravu je Ob čiansky zákonník, 
       Obchodný zákonník, Živnostencký zákon. 
            Podnikate ľ, vlastnosti, práva a povinnosti  
       PODNIKATEĽ: 
       - je  osoba,  ktorá  podnik  zakladá,  uskut očňuje  ur čitú činnos ť za 
       ú čelom dosiahnutia podnikate ľského zisku. 
       - osoba, ktorán je zapísaná v obchodnom regi stry 
       - osoba, ktorá podniká na základe žinostensk ého oprávnenia 
       - osoba, ktorá podniká na základe iného  n čž živnostenského oprávnenia 
       - fyzická osoba, ktorá sa zaoberá po ľnohospodárskou výrobou 
       Podnikate ľom môže by ť 
       1. fyzická osoba / jednotlivý ob čan / 
       2. právnická osoba / skupina ľudí / 
       CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY PODNIKATEĽA: 
       - zais ťuje uspokojovanie  potrieb iných osôb  tým, že vyrá ba  potrebné 
         statky a poskytuje služby 
       - stará sa  o zve ľaďovanie podniku  a správne hospodárenie  / snaží sa 
         vyrába ť  stále  novšie  výrobky  a  používa ť  novú  technologiu a nové 
         pracovné prostriedky /. 
       - je  dobrý  organizátor,  to  znamená,  že  vie  dobre spája ť výrobné 
         faktory tak ako to vyžaduje podnikanie 
       - v snahe dosiahnu ť zisk podstupuje aj riziko 
       ÚSPEŠNÝ PODNIKATEĽ MUSÍ: 
       - rozhodova ť o tom, v akom odbore bude podnika ť 
       - zisti ť situáciu na trhu 
       - zváži ť, kde bude sídli ť jeho podnik 
       - zaisti ť potrebný kapitál 
       - zvoli ť si právnu formu podnikania / družstvá...../ 
       - úspešný podnikate ľ musí ma ť aj osobné vlastnosti / komunikatívnos ť, 
         kvalifikáciu, rozhodnos ť /. 
       VLASTNOSTI: 
       - každý je iný a nevyspitate ľný. 
       PRÁVA: 
       - právo podnika ť patrí medzi základné práva vyplývajúce z listiny p ráv 
         a slobôd 
       - právo vstupova ť do obchodných vz ťahov s inými podnikate ľmi 
       - právo na právne úkony súvisiace s podnikat ním 
       POVINNOSTI: 
       - odvádza ť da ň z príjmu a ostatné dane pod ľa príslušného zákona 
       - vyvíja ť podnikate ľskú činnos ť v súlade s dobrým a poctivým obchodným 
         stykom / nekalá sú ťaž / 
       - dodržiava ť právne predpisy, ktoré sa týkajú podnikania. 
                  žiadúce správanie podnikov v trhovej ekonomike 
       - znamená schopnos ť vníma ť signály trhu  a reagova ť na ne, uspokojova ť 
       dopyt zákazníkov, inovova ť výrobky, dodržiava ť princíp hospodárnosti / 
       dosahova ť maximálny  efekt s minimálnymi zdrojmi  /, znižova ť náklady, 
       usilova ť sa  o vysokú výnosnos ť  kapitálu a efektíne  vystupova ť aj na 
       svetový trh. 
       Každý  podnik  smeruje  svoju   činnnos ť  k  plneniu  ur čitých  cie ľov 
       výrobného,  obchodného alebo  iného charakte ru.  Túto činnos ť nazývame 
       podnikania. Hlavným cie ľom podnikania je zisk, čo podnecuje podnik. 
       Podnikate ľskú činnos ť vymedzuje zákon: 
       1. Ob čiansky   zákonník / vymedzuje   ob čiansko-právne   vz ťahy  medzi 
          podnikate ľmi a ob čanmi / 
       2. Obchodný zákonník / vymedzuje právne vz ťahy medzi podnikate ľmi / 
       3. Živnostenský zákon/vymedzuje podnikanie v  oblasti živnosti a konces 



            Živnos ť, vznik, druhy, živnostenský zákon  
       ŽIVNOSŤ: 
       - je sústavná zárobková činnos ť  uskuto čňovaná samostatne, vo vlastnom 
       mene  a  na  vlastnú  zodpovednos ť  za  ú čelom  zisku  a  za podmienok 
       stanoveným živnostenským zákonom. 
       Je to akáko ľvek podnikate ľská činnos ť,  pokia ľ nie je zákonom zakázaná 
       /kupliarstvo / a pokia ľ nie j vylú čená zo živnostenského podnikania. 
       Živnos ť vzniká vydaním žvnostenského úradu. 
       Za živnos ť sa nepovažujú činnosti, ktoré sú zákonom alebo iným právnym 
       prepisom  vyhradené štátu  alebo ur čitej  právnickej osobe.  Živnos ťou 
       nemôže  by ť  ani  vykonávanie   niektorých  povolaní,  ktoré  upravujú 
       osobitné  právne predpisy  / činnos ť  lekárov, lekárnikov,  advokátov, 
       da ňových  poradcov   ..../.  Živnos ťou  tiež  nie   je  činnos ť  bánk, 
       organizovanie lotérií,  banícka činnos ť, výroba  a rozvod elektriny  a 
       ďalšie činnosti vymedzené zákonom. 
       DRUHY ŽIVNOSTI: 
       1.OHLASOVACIE 
       - môžu   ju  podnikatelia   uskuto čňova ť  na   základe  ich  ohlásenia 
       živnostenskému úradu, nie je potrebný jeho s úhlas, ani rozhodnutie. Ak 
       by   živnostenský  úrad   zistil,  že   podn ikate ľ  nesp ĺňa  stanovené 
       podmienky, oznámil by mu to, že mu nevzniklo  oprávnenie podnika ť. 
       Ohlasovanie činnosti sa ďalej členia: 
       a, živnosti remeselné 
          -  podmienkou vykonávania  živnosti je  o dborná spôsobilos ť získaná 
             vyu čením  v odbore.  / výu čný  list /,/zámo čníctvo,  oprava áut, 
             cukrár, holi čstvo, kaderníctvo, pekár / 
       b, živnosti viazané 
          - vyžaduje sa odborná spôsobilos ť  získaná inak ako pri remeselných 
       živnostiach.  Ide  o  náro čenješie   činnosti  /  výroba  elektrických 
       prístrojov /. 
       c, živnosti vo ľné 
          - nie je stanovená odborná spôsobilos ť / výu čný list, maturita /. 
       2. KONCESOVANÉ 
       - sú  to živnosti,  ktoré sa  môžu vykonáva ť  len na  základe štátneho 
       povolenia - koncesie, na vydanie ktorej však  nie je právny nárok. 
       Koncesované živnosti  možno uskuto čňova ť na  základe udelenia koncesie 
       živnostenským úradom. Ide o  náro čnejšie činnosti, povo ľovanie ktorých 
       si  vyžaduje   splnenie  ur čitých  dodato čných   podmienok.  Zvláštnou 
       podmienkou je  spo ľahlivos ť, ktorá sa  posudzuje vo vz ťahu  k predmetu 
       podnikania zo  zrete ľom na ochranu  života, zdravia, majetkových  práv 
       osôb, a verejných záujmov / cestovné kancelá rie, zmenárne a podobne /. 
            Druhy živnosti pod ľa predmetu činnosti: 
       1. obchodné živnosti 
          -  /kúpa tovaru  za ú čelom  ďalšieho predaja,  pohostinská činnos ť, 
       ubytovanie, činnos ť cestových kancelárii a podobne /. 
       2. výrobné živnosti 
          - / v rámci tejto živnosti je možné i vyr obené výrobky predáva ť /. 
       3. živnosti poskytujúce služby 
          / opravy, údržba, prepravé služby a podob ne /. 
       ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON: 
       - je základným právnym predpisom, ktorý upra vuje podmienky podnikania, 
       práva a povinnosti živnostníkov,  ako aj ich  obchodno-záväzkovo-právne 
       vz ťahy.  Zabezpe čuje rozvoj  Malého a  stredného podnikania  a zárov eň 
       ochra ňuje práva a záujmy živnostníkov a spotrebite ľov. 
       ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNENIE ZANIKÁ: 
       - smr ťou podnikate ľa, pokia ľ nepokra čujú v živnosti dedi či 
       - zánikom právnickej osoby 
       - uplynutím doby, na kotúr bola živnos ť povolená 
       - rozhodnutím živnostenského úradu. 
            Ostatné právne formy podnikania  
       - sú to: - akciová spolo čnos ť 
                - spolo čnos ť s ru čením obmedzeným 
                - komanditná spolo čnos ť 
                - verejná obchodná spolo čnos ť      vi ď otázka č. 24. 



 


