
Živnosti 

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 novel. Poslední novela platí od 

1.1.2014 v návaznosti na NOZ. 

Definice živnosti 

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

za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. 

 Definice živnosti je velmi důležitá: 

- provádím-li výdělečnou činnost soustavně a splňuji i ostatní podmínky definice, musím se přihlásit 

na živnostenském úřadě, ohlásit živnost nebo požádat o udělení koncese a zaplatit příslušné 

poplatky, jinak provádím neoprávněné podnikání a vystavuji se nebezpečí vysokých pokut a případně 

trestnímu stíhání; 

- podnikatel podniká proto, aby dosáhl zisk, bez ohledu na to, zda tohoto cíle nakonec dosáhne či 

utrží ztrátu. Tím se provozování živnosti zásadně liší od provozování činností nepodnikatelských 

subjektů neziskového sektoru (rozpočtové a příspěvkové organizace, nadace, veřejně prospěšné 

společnosti apod. – podrobněji viz kapitola 3.3). 

- někdy mají podnikatelé snahu zaměnit pracovní poměr ke svým zaměstnancům za vztah mezi 

podnikateli (především z důvodů daňových a výše sociálního a zdravotního pojištění – viz kapitoly o 

daních z příjmu a schémata výpočtu mzdy zaměstnanců). Tím ovšem porušují zákonem danou definici 

živnosti, protože zaměstnanec nejedná samostatně a na vlastní riziko – opět mohou být potrestáni 

dle živnostenského zákona. 

 Vždy si oddělte vztahy mezi podnikateli (dle obchodního zákoníku) od vztahů mezi 

podnikatelem a jeho zaměstnanci (dle zákoníku práce). Tady studenti často chybují a praktické 

dopady této záměny jsou ekonomicky velmi významné. 

 Živnost není: 

- činnosti vyhrazené zákonem státu nebo určené právnické osobě (bývala to například pošta), 

- využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti (autorský zákon, vynálezy apod.), 

- povolání lékařů, veterinářů, advokátů, notářů, znalců, auditorů, daňových poradců, burzovních 

dohodců a makléřů apod., 

- činnost bank, pojišťoven, penzijních fondů, spořitelních družstev (kampeliček), burz, pořádání 

loterií, hornická činnost, výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla, zemědělství, provoz drah, 

telekomunikační sítě, výroba léčiv, provozování rozhlasového a televizního vysílání, nabízení nebo 

poskytování služeb směřujících bezprostředně k uspokojování sexuálních potřeb, zprostředkovávání 

zaměstnání, provozování jaderných zařízení, výchova a vzdělávání ve školách, apod.; 

- pronájem nemovitosti, bytu a nebytových prostor. 



 Uvedené činnosti sice nejsou živnosti, to ale neznamená, že nemohou být podnikáním, 

pokud to dovoluje příslušný specializovaný zákon pro danou činnost. 

 

Subjekty oprávněné k provozování živnosti 

Živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba (včetně zahraničních subjektů), splňující 

podmínky dané živnostenským zákonem: 

I. všeobecné podmínky: 

- plná svéprávnost (18 let a způsobilost k právním úkonům), 

- bezúhonnost (dle výpisu z trestního rejstříku, který není starší než 3 měsíce – od roku 2008 i v 

elektronické podobě). 

- zvláštní podmínky – odborná a jiná způsobilost – pro každý druh živnosti je přímo uvedeno v 

příloze zákona, např. u řemeslných živností se požaduje vyučení v oboru, u vázaných živností speciální 

zkoušky apod. (u právnické osoby musí tyto podmínky splňovat odpovědný zástupce); k posuzování 

odborné způsobilosti se použije zákon o uznávání odborné kvalifikace; 

- provozování živnosti průmyslovým způsobem – bylo novelou živnostenského zákona z roku 2008 

zrušeno. 

 U fyzické osoby dané podmínky musí splňovat sám podnikatel, pokud je nesplňuje, může 

zaměstnat odpovědného zástupce, který je splňuje (pojem vysvětlen dále). U právnické osoby musí 

všeobecné podmínky splňovat odpovědný zástupce (většinou člen statutárního orgánu, pojem 

vysvětlen v kapitole o obchodních společnostech). 

 Kdy nelze živnost provozovat 

- když soud uložil podnikateli zákaz činnosti v oboru. Určena je i délka tohoto zákazu; 

- když na majetek podnikatele byl prohlášen konkurz (pojem vysvětlen dále); 

- podnikat nelze ani v případě, pokud návrh na konkurz byl zrušen pro nedostatek majetku. 

 

Odpovědný zástupce 

Podnikatel může provozovat živnost sám osobně, nebo prostřednictvím odpovědného zástupce. 

Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz 

živnosti a dodržování živnostenskoprávních předpisů a která je obvykle v pracovně právním nebo 

jiném vztahu k podnikateli. 

 Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti (viz 

výše), musí mít bydliště na území ČR a musí prokázat pohovorem před živnostenským úřadem znalost 

českého nebo slovenského jazyka, pokud není občanem ČR (tato část ustanovení se týká především 

podnikání zahraničních osob). Odpovědný zástupce nemůže být osoba, které byl soudem uložen 



zákaz činnosti, popřípadě u níž trvá překážka provozování živnosti (konkurz). U právnických osob 

nemůže být odpovědným zástupcem člen dozorčí rady. 

 Odpovědného zástupce je povinen ustanovit: 

1. podnikatel – fyzická osoba, který nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti; 

2. podnikatel – zahraniční fyzická osoba, který nemá na území ČR povolen pobyt; 

3. podnikatel – právnická osoba se sídlem v ČR. Do funkce odpovědného zástupce jmenuje většinou 

člena statutárního orgánu; 

4. podnikatel – zahraniční právnická osoba. Do funkce odpovědného zástupce jmenuje většinou 

vedoucího organizační složky umístěné na území ČR (organizační složka není samostatnou právnickou 

osobou ve smyslu obchodní společnosti či družstva – jedná se většinou o provozovnu, která právně 

spadá pod zahraniční právnickou osobu). 

 V ostatních případech podnikatel může ustanovit odpovědného zástupce, ale nemusí. 

Přestane-li odpovědný zástupce vykonávat funkci (např. rozváže pracovní poměr), musí podnikatel do 

15 dnů ustanovit nového odpovědného zástupce a nahlásit změnu na příslušném živnostenském 

úřadě. Jedna osoba může být jmenována do funkce odpovědného zástupce maximálně pro čtyři 

podnikatele1. 

 

Rozdělení živností 

I. ohlašovací 

- řemeslné, 

- vázané, 

- volné, 

II. koncesované. 

 Živnosti ohlašovací: 

a) řemeslné – jsou vyjmenovány v příloze 1 zákona o živnostenském podnikání. Podmínkou je 

odborná způsobilost získaná vyučením v oboru. Odbornou způsobilost podnikatel prokazuje 

- výučním listem v příslušném oboru; 

- vysvědčením o maturitní zkoušce v příslušném studijním oboru střední školy; 

- řádným ukončením vyššího odborného vzdělání v příslušném oboru; 

- diplomem nebo jiným dokladem o absolvování bakalářského nebo magisterského studia příslušné 

vysoké školy; 

                                                           
 



- uznáním odborné kvalifikace podle zákona o uznávání odborné kvalifikace (například u zahraničních 

pracovníků a u pracovníků s šestiletou a delší praxí v oboru). 

- Příkladem řemeslné živnosti jsou zámečnictví, opravy silničních vozidel, řeznictví, pekařství, 

cukrářství, truhlářství, zednictví, holičství, kadeřnictví, hostinská činnost, kosmetické služby apod. 

b) vázané – jsou uvedeny v příloze 2 zákona a u každé živnosti vázané jsou uvedeny podmínky 

odborné způsobilosti (např. provozování autoškoly – odborná způsobilost podle zákona č. 247/2000 

Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel; činnost účetních 

poradců a vedení účetnictví – vysokoškolské vzdělání a 3 roky praxe v oboru nebo středoškolské 

vzdělání s maturitou a 5 let praxe v oboru apod.), 

c) volné – novela z roku 2008 zjednodušila tuto oblast a rozlišuje pouze jedinou živnost volnou. 

 Nesplňuje-li uvedené odborné podmínky samotný podnikatel, musí je splňovat jeho 

odpovědný zástupce. Chcete-li si tedy otevřít bar, máte peníze, ale nemáte vyučení v oboru číšník – 

nevadí, k získání živnosti vám postačí, že zaměstnáte zaměstnance, který splňuje všeobecné a zvláštní 

podmínky a stanovíte jej odpovědným zástupcem. 

 Živnosti koncesované 

Jsou uvedeny v příloze 3 zákona a lze je provozovat pouze na základě udělení koncese, nestačí tedy 

pouhé ohlášení živnosti. Získání koncese je podmíněno splněním požadované odborné a zvláštní 

způsobilosti (uvedena jmenovitě u každého oboru koncesované živnosti) a splnění dalších podmínek 

uvedených v zákoně. Příklady koncesovaných živností: výroba lihu, pohonných hmot, energie, výroba 

zbraní, dopravci, pohřební služba, ostraha majetku, soukromí detektivové, provozování cestovní 

kanceláře apod.). 

 

Živnostenské oprávnění: 

- pro živnosti ohlašovací – podnikatel může začít podnikat dnem ohlášení živnosti a prokazuje se 

výpisem ze živnostenského rejstříku (do doby jeho vydání kopií ohlášení s prokázaným doručením 

živnostenskému úřadu); 

- pro živnosti koncesované – podnikatel může začít podnikat teprve dnem nabytí právní moci 

rozhodnutí o udělení koncese. Prokazuje se taktéž výpisem z živnostenského rejstříku. 

 Podnikatel může provozovat více živností, má-li na každou živnostenské oprávnění. Jeden 

podnikatel tedy může provozovat zároveň cestovní kancelář (živnost koncesovaná), prodejnu 

suvenýrů (živnost volná) a solárium (živnost vázaná), má-li tři příslušná živnostenská oprávnění. 

 

Zánik živnostenského oprávněni 

Živnostenské oprávnění zaniká: 



- smrtí podnikatele (ovšem za určitých podmínek může v živnosti pokračovat např. likvidátor 

pozůstalosti, svěřenecký správce či vykonavatel závěti), 

- zánikem právnické osoby, výmazem zahraniční osoby z obchodního rejstříku, 

- uplynutím doby, pokud bylo vydáno na dobu určitou (většina oprávnění je vydávána na dobu 

neurčitou), 

- rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění. 

 

Živnostenský zákon dále stanoví: 

I. povinnosti podnikatelů – mezi nejdůležitější patří 

- povinnost dokladovat kontrolním orgánům způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu 

používaného k poskytování služby, 

- povinnost zajistit, aby v provozovně, kde je prodáváno zboží spotřebitelům, byla ve vymezené době 

přítomna osoba znalá českého nebo slovenského jazyka; 

II. na požádání kupujícího vydávat doklady o prodeji zboží. Kopie dokladů je podnikatel povinen 

uschovávat po dobu 3 let, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak (viz kapitola o účetnictví 

podnikatelů). 

III. každý podnikatel dostane své IČ (identifikační číslo); 

IV. živnostenské úřady vedou živnostenský rejstřík v elektronické podobě – má funkci evidenční. 

Velká část živnostenského rejstříku je veřejná, tzn. že každý se zde může dozvědět potřebné 

informace o udělených živnostech aniž by zdůvodňoval, proč je chce získat. Do neveřejné části může 

nahlédnout pouze ten, kdo prokáže právní zájem (např. vede soudní spor s podnikatelem). 

Živnostenský rejstřík obsahuje údaje o podnikatelích, kteří mají udělená živnostenská oprávnění. 

Veřejně přístupná část živnostenského rejstříkuje dostupná také na internetových stránkách 

ministerstva financí www.mfcr.cz pod názvem ARES (administrativní registr ekonomických subjektů), 

kde jsou i informace z obchodního rejstříku (pojem si vysvětlíme v části věnované obchodnímu 

zákoníku), evidence plátců DPH atd. Údaje živnostenských rejstříků jsou vedeny v informačním 

systému ústřední evidence podnikatelů, jehož správcem je Živnostenský úřad České republiky a 

provozovateli ve své působnosti jsou obecní a krajské živnostenské úřady. 

V. kontrolu dodržování tohoto zákona provádí obecní živnostenské úřady a ty také smí ukládat 

pokuty za porušení zákona od stokorun až do 1.000.000 Kč. 

 

Zdroj: Švarcová, J., EKONOMIE stručný přehled 


