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Právnická osobnost a
svéprávnost
• rozeznáváme fyzické a právnické osoby
• oba typy jsou způsobilé mít soukromá práva a
povinnosti = má tzv. právní osobnost
• člověk má právní osobnost po celý svůj život
• náleží mu vrozená práva seznatelná samotným
rozumem a citem
• je nutné rozlišovat svéprávnost – osoba může
právně jednat
• člověk se stává plně svéprávným zletilostí (18 let)

Občanský zákoník vychází z pojetí, že se osobnost nezletilých rozvíjí
postupně a že se rozvíjí i jejich svéprávnost.

1. Šestiletá holčička si sama může koupit nanuk.
2. Osmiletý hoch si může sám koupit lístek do kina, ale
nikoli jízdní kolo.
3. Patnáctiletá slečna si může sama koupit jízdní kolo, ale
nikoliv dům.

Nabytí svéprávnosti před
dovršením 18. roku věku
občanský zákoník, který je účinný od 1. ledna 2014,
umožňuje nabýt svéprávnosti i před dosažením 18. roku věku:
1. uzavřením manželství
2. emancipací

Emancipace je možná v případě:

• 16 let
• schopnost se sám živit
• obstarávat si své záležitosti
• je nutný souhlas zákonného zástupce

Podnikání středoškoláků
•

Pokud chce středoškolák podnikat, může tak učinit dvěma způsoby:
1. nechat se někde zaměstnat
2. sám podnikat

•

Podnikat je možné dvěma způsoby:
1. „sám na vlastní triko“ – fyzická osoba, OSVČ
2. v rámci nějaké firmy

Všeobecné podmínky k provozování živnosti:
• plná svéprávnost
• bezúhonnost
• další podmínky ke stanovení živnosti

Právnická osoba
• pokud chce člověk pracovat v rámci nějaké firmy nebo korporátu
• rozlišujeme tři typy právnických osob:
o korporace (spolky, obchodní společnosti..)
o fundace (nadace a nadační fondy)
o ústavy (obecně prospěšné společnosti)

Jak si středoškolák
může založit s. r. o.?
• navštívit notáře
• založit účet v bance
• zajít na živnostenský úřad a ohlásit živnost
• zařídit podání návrhu na zápis s.r.o. do obchodního
rejstříku
Fyzická osoba, která je členem
orgánu právnické osoby
jmenována musí být plně
svéprávná!

Před návštěvou notáře je nutné
promyslet a zařídit
• zařídit název firmy
• výše základního kapitálu společnosti
• do kdy a v jaké výše bude složen vklad společníka
• určit správce vkladu
• uvést předmět podnikání nebo činnosti společnosti
• uvést sídlo firmy a provozovna společnosti

Odměna notáře je minimálně 4000 Kč.
Ohlášení živnosti 1000 Kč.

Jaké listiny je potřeba obstarat
k založení s.r.o.?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zakladatelská listina
výpis z katastru nemovitostí
souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla společnosti
rozhodnutí jednatele o umístění sídla
čestné prohlášení jednatele o bezúhonnosti
čestné prohlášení jednatele o svéprávnosti
prohlášení správce vkladu o složení základní kapitálu
potvrzení banky o splacení základního kapitálu
živnostenské oprávnění
registrace společnosti na finančním úřadě

Na co si dát pozor při
nájemní smlouvě?
• záměna smlouvy o nájmu a smlouvu o ubytování
• postačuje, aby byla uskutečněna dohoda o přenechání
bytu k dočasnému užívání a výše nájemné
• zákon vyžaduje písemnou formu smlouvy
• pokud nemáte ve smlouvě uvedeno, je nutné nájem uhradit
do 5. dne měsíce, kdy byt využíváte
• součástí pronájmu bytu může být i kauce
• pronajímatel může zakázat domácí mazlíčky
• může být uveden i zákaz kouření
• nemůže být učiněn zákaz podnikání, v bytě kde jste

Pracovní právo
• vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem
• způsobilost fyzické osoby být zaměstnancem vzniká v patnácti letech
• je možné zavázat se k výkonu závislé práce, pokud ukončil povinnou
školní docházku
• nesmí uzavřít dohodu o hmotné odpovědnosti (18 let)
• práce musí být vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu za práci
• někdy je nutná lékařská prohlídka
• zaměstnavatel řídí práci zaměstnance, zajišťuje veškeré materiálové i
finanční vstupy do hospodářské činnosti
• zaměstnavatel odpovídá za kvalitu výrobků a služeb a nese za
zaměstnance riziko

Pracovní dohody
Dohoda o provedení práce

Dohoda o pracovní činnosti

• 300 hodin v kalendářním roce

• uzavřena písemně

• uvedená doba, na kterou se dohoda uzavírá

• v případě, že není možné uzavřít smlouvu na plný

• zdravotní a sociální pojištění se platí z
měsíčních odměn, které přesahují 10 000 Kč
• v písemné formě

úvazek
• výkon práce pouze do poloviny stanovené
týdenní pracovní doby
• zjišťuje se průměrně za celé období
• uvedení sjednané práce
• sjednaný rozsah pracovní doby a doba na kterou
se dohoda uzavírá
• zaměstnanec platí daň i sociální a zdravotní
pojištění

Správní právo
Odpovědnosti nezletilých se můžeme
zabývat jak z pohledu práva soukromého
tak z pohledu práva veřejného

V soukromém právu jde o rovnocenný styk
mezi lidmi soukromých zájmů, ktežto v
případě veřejného práva jde o styk
nezletilého s úřady

Odpovědnost za
spáchání přestupku
• účinný od 1. července 2017
• společensky škodlivý protiprávní čin
• je v zákoně za přestupek výslovně označen
• vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný
čin
• za přestupek není odpovědný, kdo v době jeho
spáchání nedovršil 15 let svého věku
• pro přestupek stačí i nedbalost - i když nevědomá
• nově je postihován i pokus ze spáchání přestupku
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