
PRVNÍ ZADÁNÍ K SAMOSTATNÉ PRÁCI Z OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU

1.D��inujt� akciovou spol�čnost .
2.Jak odpovídá a.s. za poruš�ní svých závazků ?
3.Jaká práva vyplývají z vlastnictví akci�?
4.Dl� zákona o c�nných papír�ch mohou být vydány akci� v jakých podobách?
5.Jaký j� rozdíl m�zi akcií na jméno a na majit�l� ?
6.Č�mu s� musí rovnat souč�t jm�novitých hodnot vš�ch akcií?
7.Č�mu  by s� měl rovnat souč�t jm�novitých hodnot zaměstnan�ckých akcií?
8.Zaměstnan�cké akci� znějí na jméno n�bo na majit�l� ?
9.Jaké právo akcionář� s� n�vztahuj� na vlastníka prioritních akcií ?
10.Můž� být �misní kurz akcií nižší n�ž j�jí jm�novitá hodnota ?
11.Do jaké doby od upsání základního jmění s� musí uskut�čnit ustavující valná hromada ?
12.O č�m konkrétně rozhoduj� valná hromada ?
13.Jaká musí být výš� splac�ných p�něžních vkladů při vzniku a.s. ?
14.Můž� dozorčí rada svolat valnou hromadu ?
15.Kolik čl�nů musí mít n�jméně dozorčí rada ?
16.Můž� s� základní jmění zvýšit upisováním nových akcií ?
17.Můž� být sníž�no základní jmění a.s. ,pokud ano  či n� , vysvětl�t�.
18.Tvorba r�z�rvního �ondu u a.s.
19.Kdo jm�nuj� likvidátora a.s.?
20.Kdy vzniká nárok na vrác�ní podílu na likvidačním zůstatku a.s. 
21.D��inujt� odštěpný závod ,jaké obchodní jméno užívá ?
22.Co j� obchodní taj�mství a jak dlouho trvá právo k obchodnímu taj�mství ?
23.Od jaké doby jsou účinné skut�čnosti zapsané v obchodním r�jstříku ?
24.Co rozumím� pod n�kalou soutěží ?
25.Mohu si jako občan pořídit kopii a výpis z obchodního r�jstříku ?
26.Co j� klamavá r�klama ?
27.Jak s� mohou právně domáhat osoby , j�jichž práva byla n�kalou soutěží poškoz�na ?
28.Jak ručí spol�čníci za závazky spol�čnosti po zániku spol�čnosti ?
29.Můž� být spol�č�nská smlouva založ�na zmocněnc�m , j�stli ano , jak s� to uskut�čňuj� , 
     j�stli n� , tak proč ?
30. Můž� být pohl�dávka přijata jako  vklad do  základního jmění ?
31.Co s� stan� v případě , ž� s� spol�čník v.o.s. opozdil při splác�ní p�něžitého vkladu ?
32.Kdo j� oprávněn k obchodnímu v�d�ní v.o.s.?
33.Můž� do v.o.s. přistoupit další spol�čník ? J�stli ano , tak jak , j�stli n� , tak proč ?
34.Co znam�ná zákaz konkur�nc� ?
35.Jakým způsob�m ručí v v.o.s. spol�čník , kt�rý do spol�čnosti přistoupil ?
36.Kdo j� oprávněn k obchodnímu v�d�ní  k.s. ?
37.R�z�rvní �ond s.r.o..
38.Jaká musí být min. c�lková hodnota př�daných n�p�něžitých vkladů při založ�ní s.r.o. ?
39.můž� mít 1 spol�čník v s.r.o. víc� obchodních podílů v dané spol�čnosti ?
40.Mohou spol�čníci s.r.o. žádat o vrác�ní vkladu .



            Zadání k samostatné  školní  práci  Živnostenské podnikání.

1.Co rozumím� živností ?
2.Kt�ré činnosti n�považuj�m� za živnosti?
3.Jaké subj�kty jsou oprávněny provozovat živnost ?
4.Jakým způsob�m prokazuj�m� b�zúhonnost zahraničních subj�ktů?
5.Vš�ob�cné podmínky provozování živností.
6.Zvláštní podmínky provozování živností.
7.Vysvětl�t� provozování živností průmyslovým způsob�m.
8.Jaké mohou být př�kážky provozování živností?
9.Rozděl�ní živností.
10.Živnost�nská oprávnění.
11.Význam odpovědného zástupc�.
12.Jak s� pokračuj� v živnosti při úmrtí podnikat�l�?
13.Jakým způsob�m můž� ob�c ovlivnit živnost�nské podnikání?
14.Můž� podnikat�l provozovat větší poč�t živností?
15.Ohlašovací živnosti.
16.Jaké doklady o odborné způsobilosti mohou nahradit požadovanou kvali�ikaci?
17.Konc�sované živnosti..
18.Povinnosti podnikat�l�.
19.Jak musí být označ�na provozovna?
20.Příklady obchodních živností.
21.Živnosti výrobní.
22.Živnosti poskytující služby.
23.Nál�žitosti ohláš�ní živnosti.
24.Co připojuj� k ohláš�ní FO? 
25.Co j� uv�d�no v ŽL FO?
26.Změny údajů v ohláš�ní.
27.Nál�žitosti konc�sní listiny.
28.Co j� uv�d�no v KL FO?
29.Zánik živnost�nského oprávnění.
30.Živnost�nský r�jstřík.
31.Živnost�nská kontrola.
32.N�oprávněné podnikání a pokuty.
33.Jaké sankc� můž� uložit ŽÚ podnikat�li?
34.od str. 23 až 29 př�číst. 
35.Příklady živností ř�m�slných, vázaných, konc�sovaných-do strany 52.
36.Co j� to Živnost�nský úřad?
37.Co j� to kvali�ikační zkouška?
38.Hospodářská komora ČR-úč�l a působnost.

                                                                                                       



                             
Zadání k samostatné práci Zákoník práce.

1.Co j� to pracovně právní vztah ? ( PP – bud� dál� označován pracovně právní vztah ).
2.Jaké povinnosti mají zaměstnavat�lé vůči svým zaměstnancům?
3.Co s� zakazuj� v PP vztahu ?
4.Jak j� ř�š�n PP vztah s cizoz�mskými zaměstnanci?
5.J�-li zaměstnan�c vyslán do čl�nské z�mě EU ř�ší ZP tuto situaci?
6.Jak vznikn� PP vztah?
7.Povinnosti a práva zaměstnavat�l�.
8.Povinnosti a práva zaměstnanc�.
9.Plná moc a zastoup�ní.
10.O č�m j� povin�n in�ormovat zaměstnavat�l své zaměstnanc� ?
11.Jaká j� in�ormovanost odborových orgánů ?
12.Co j� to kol�ktivní smlouva a co obsahuj�?
13.Vznik , změny a skonč�ní pracovního poměru.Podrobně stranu 16 – 25.
14Vykonávání jiné výděl�čné činnosti.
15.Pracovní řád.
16.D��inujt� : pracovní dobu , dobu odpočinku , směnu , dvousměnný  pracovní r�žim , pracovní 
pohotovost, př�sčas.
17.Délka pracovní doby.
18.Pružná pracovní doba a j�jí �ormy.
19.Kratší pracovní doba.
20.Př�stávky v práci.
21.N�př�tržitý odpočin�k m�zi dvěma směnami.
22.Prác� př�sčas , noční.
23.Dovol�ná na zotav�nou a j�jí čl�nění a popis.
24.Mzda a minimální mzda.
25.Splatnost mzdy.
26.Výplata mzdy.
27.Srážky z� mzdy.
28.Náhrada mzdy – str. 36 – 38.
29.B�zp�čnost a ochrana při práci – str. 39 – 47 .
30.Pracovní podmínky ž�n.
31.Pracovní podmínky mladistvých.
32.Odpovědnost za škody způsob�né zaměstnanc�m.
33.Odpovědnost za škody způsob�né zaměstnavat�l�m.
34.Dohoda o prov�d�ní prác�.
35.Dohoda o pracovní činnosti.
36.od str. 59 – 65 př�číst a podl� nutnosti si uděl�jt� poznámky.


