
     
 

          

E-učebnice – Ekonomika snadno a rychle

ŽIVNOSTI

 



ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON

Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) upravuje vstup do podnikání.

Tento zákon prošel za dobu své existence od roku 1991 řadou novelizací. Od března roku 2000 zavedl

již  některé prvky směřující  ke kompatibilitě  živnostenského zákona s právní  úpravou podmínek pro

podnikání v EU. K úplnému souladu živnostenského práva s právními normami EU došlo s účinností

další novely živnostenského zákona k 1.1.2003.

DEFINICE ŽIVNOSTI

Živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost,

za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.

 Soustavná  činnost -  v  případě  nahodilé,  nesoustavné  činnosti  se  nejedná  o

provozování živnosti dle tohoto zákona. 

 Provozovaná  samostatně -  je  třeba  odlišit  činnosti,  které  nejsou  provozovány

samostatně a mají charakter zaměstnaneckého poměru. V tom případě se nejedná o

provozování živnosti, ale o právní vztah vymezený zákoníkem práce . 

 Vlastním  jménem -  podnikatel  (fyzická  i  právnická  osoba)  provozuje  živnost  pod

vlastním jménem dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku. 

 Na vlastní  odpovědnost -  z  provozování  živnosti  vznikají  podnikateli  povinnosti  a

práva  dle  příslušných  zákonů.  Odpovědnost  podnikatele  je  nedílně  spjata  s

podnikatelským rizikem. 

 Za účelem dosažení zisku - podnikatel podniká proto, aby dosáhl zisk, bez ohledu na

to,  zda  tohoto  cíle  bude  nakonec  dosaženo  či  podnikatel  utrží  ztrátu.  Tím  se

provozování živnosti zásadně liší od provozování činností nepodnikatelských subjektů

neziskového  sektoru  (rozpočtové  a  příspěvkové  organizace,  nadace,  veřejně

prospěšné společnosti atd.). 

Některé podnikatelské činnosti nejsou živnostmi a jsou provozovány na základě jiných právních norem. 

Živností není :

 provozování činnosti vyhrazené zákonem státu nebo určené právnické osobě 



 využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, výkon hromadné správy autorských práv 

 činnost  lékařů,  lékárníků,  přírodních  léčitelů,  veterinářů,  advokátů,  notářů,  znalců,

auditorů, burzovních makléřů 

 živností dále není činnost bank, pojišťoven, penz.fondů, burz, pořádání loterií, hornická

činnost,  výroba elektřiny,  zemědělství,  výroba léčiv,  rozhlasové a televizní  vysílání,

provoz jaderných zařízení 

Výčet  těchto  vyhrazených  činností  je  mnohem rozsáhlejší  než uvedené příklady a  je  součástí  §  3

živnostenského zákona. Je často novelizován podle aktuálních potřeb legislativy.

PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI

Živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li  podmínky stanovené živnostenským

zákonem.

Všeobecné podmínky:

 dosažení věku 18 let 

 způsobilost k právním úkonům 

 bezúhonnost 

 předložení  dokladu  o  tom,  že  fyzická  osoba  nemá  nedoplatky  vůči  státu  (daňové

nedoplatky, nedoplatky na SZP apod.) 

U právnické osoby musí tyto požadavky splňovat odpovědný zástupce.

Zvláštními  podmínkami provozování  živnosti  je  odborná  nebo  jiná  způsobilost  vyžadovaná

živnostenským zákonem.

Pokud podnikatel (fyzická osoba) chce provozovat živnost pro kterou se vyžaduje odborná způsobilost a

sám tuto podmínku nesplňuje, může tak činit právě prostřednictvím odpovědného zástupce.

U složitějších technologických postupů je možno také provozovat živnost  průmyslovým způsobem.

(Činnost  zahrnující  v  rámci  jednoho  pracovního  procesu  více  dílčích  činností,  které  samy  o  sobě

naplňují znaky živnosti, např. u velkých společností - firma by pro výrobu potřebovala velké množství

živnostenských oprávnění, a proto požádá o vydání hromadného živnostenského oprávnění)



Kdy nelze živnost provozovat?

Tato situace nastává v několika případech:

 když soud uložil podnikateli zákaz činnosti v oboru  (určena je i délka tohoto zákazu)

 když byl na majetek podnikatele prohlášen konkurz 

 podnikat  nelze  také  v případě,  když  byl  návrh  na  konkurz  zrušen  pro  nedostatek

majetku 

ROZDĚLENÍ ŽIVNOSTÍ

Živnosti dělíme dvěma způsoby: 

1) podle druhu činnosti

 obchodní 

 výrobní 

 živnosti poskytující služby 

Toto dělení určuje rozsah oprávnění jednotlivých typů živností. Např. zda  může výrobce i

prodávat své výrobky na živnostenské oprávnění pro výrobní činnost a podobně.

2) podle vzniku práva k provozování živnosti

 živnosti  koncesované –  právo  provozovat  živnost  ode  dne  nabytí  právní  moci

rozhodnutí  o  udělení  koncese  (zjednodušeně řečeno po  udělení  souhlasu  státu  –

dnem doručení koncese), př. taxislužba, provozování vodovodů a kanalizací, pohřební

služba, směnárny, cestovní kanceláře

 živnosti  ohlašovací –  právo  provozovat  živnost  vzniká  již  dnem  ohlášení  na

živnostenském úřadě

Živnosti ohlašovací dále dělíme podle nároků na odbornost na :

 živnosti  řemeslné –  předpokladem  je  vyučení  v příslušném  oboru,  nebo

absolvování střední školy a doklad o praxi v oboru (min. 3 roky), př. kovářství,

hodinářství, pekařství, zámečnictví 



 živnosti  vázané –  předpokladem  je  získání  průkazu  způsobilosti  pro

příslušnou činnost  (např.  vyhláška  č.  50/1978 elektro,  nebo přesně určené

vzdělání  +  praxe),  př.  provozování  autoškoly,  oční  optika,  solária,

psychologické poradenství

 živnosti  volné –  nutno  splňovat  pouze  všeobecné podmínky,  př.  nákup  -

prodej

Oprávnění k vykonávání podnikatelské činnosti

o živnostenský list (živnosti ohlašovací)

o koncesní listina (živnosti koncesované)

Náležitosti živnostenského listu:

Jméno a příjmení,  rodné číslo,  obchodní jméno, IČO, předmět podnikání, místo podnikání, doba na

kterou je živnostenský list vydán, den vzniku živnostenského oprávnění, datum vydání živnostenského

listu.

Náležitosti koncesní listiny:

Jméno a příjmení, rodné číslo (jinak datum narození), bydliště, obchodní jméno a IČO, místo a předmět

podnikání, provozování živnosti  průmyslovým způsobem, doba na kterou je koncesní listina vydána,

datum vydání koncesní listiny, den vzniku koncesní listiny.

HROZBA SANKCÍ

Z živnostenského  zákona  vyplývá  také  celá  řada  povinností.  Pokud  je  živnostník  nesplní,  může

následovat sankce – pokuta. 

Povinnosti podnikatele z pohledu živnostenského zákona

• dokladovat kontrolním orgánům způsob nabytí prodávaného zboží



• v provozovně musí být přítomna osoba znalé českého či slovenského jazyka

•  na požádání kupujícího vydávat doklady o prodeji zboží (kopie je podnikatel povinen uchovávat po

dobu 3 let)

Na co je třeba dát  si pozor:

 neoprávněné podnikání

Nejvážnější přestupek, při velkém rozsahu může jít i o trestný čin. Nastává tehdy, když se

podniká bez příslušného živnostenského oprávnění. 

 neohlášení změn údajů uváděných v ohlášení

Je nutno hlásit živnostenského úřadu změnu např. sídla či místa podnikání, změnu názvu

firmy, nově otevíranou provozovnu. 

 hlásit ukončení činnosti odpovědného zástupce a ihned ustanovit nového 

 řada povinností se vztahuje k provozovnám a jejich označení 

ZÁNIK ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ

Kdy živnostenské oprávnění zaniká:

 smrtí podnikatele 

 zánikem právnické osoby, výmazem zahraniční osoby z obchodního rejstříku 

 uplynutím doby, pokud bylo vydáno na dobu určitou 

 rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění 

Kdy úřad zruší živnostenské oprávnění:

 při závažném porušení podmínek pro udělení koncese nebo živnostenského zákona

nebo zvláštních předpisů 

 na návrh příslušné správy sociálního zabezpečení 

 pokud není živnost provozována déle než 4 roky 



 pokud podnikatel dále podniká v zařízení, kde bylo nařízeno odstranit závady a tyto

závady ani v určeném termínu neodstranil 

Pokud  živnostenský  úřad  zruší  živnostenské  oprávnění,  může  to  mít  značný  dopad.  V některých

případech totiž nemůže podnikatel znovu ohlásit živnost. Až po uplynutí 3 let od zrušení živnosti.

ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE

Podnikatelům – fyzickým osobám, kteří  nesplňují  zvláštní podmínky provozování živnosti,  umožňuje

zákon  podnikání  prostřednictvím  odpovědných  zástupců.  Právnické  osoby ustanovují  odpovědného

zástupce vždy, s tím, že přednostně mají být ustanovováni z členů statutárních orgánů. Odpovědného

zástupce je povinen ustanovit také podnikatel, který je zahraniční fyzickou osobou. Totéž platí i  pro

zahraniční právnickou osobu, kde tuto funkci plní vedoucí organizační složky.

Co musí splňovat odpovědný zástupce:

 všeobecné i zvláštní podmínky pro provozování živnosti 

 pokud není občanem ČR, musí prokázat znalost českého jazyka 

 nemůže to být člen dozorčí rady právnické osoby (pro živnost této právnické osoby)

 nemůže to být osoba, která má soudem uložen zákaz činnosti,  případně u níž trvá

překážka provozování živnosti (konkurz) 

ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK

Živnostenské  úřady  vedou  údaje  o  podnikatelích,  kteří  mají  vydána  živnostenská  oprávnění

v živnostenském rejstříku. Zápisy o podnikatelích jsou rozděleny na veřejnou a neveřejnou část.

Do veřejné části má právo nahlížet a pořizovat si opisy každý. Je zde možno zjistit například obchodní

jméno, sídlo nebo místo podnikání, IČO, předmět podnikání, provozovny atd.

Do neveřejné části může nahlédnout pouze ten, kdo prokáže právní zájem. (např. vede soudní spor

s podnikatelem).
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