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4) ŽIVNOSTI 

Definice, právní norma, podmínky provozování živnosti, druhy živností, vznik a zánik živnostenského oprávnění, 

odpovědný zástupce, provozovna. Obecné náležitosti ohlášení u FO a u PO. Živnostenský rejstřík. Výhody a 

nevýhody podnikatele - fyzické osoby. Způsoby vedení evidence FO. 

 
Podmínky živnostenského podnikání a kontrolu nad jejich dodržováním upravuje: 
Zákon o živnostenském podnikání (zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání) 
 
Definice živnosti – živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní 
zodpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. 
 
ŽIVNOST NENÍ: 

a) činnosti vyhrazené zákonem státu (pošta,...) 
b) využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti (autorský zákon, vynálezy,...) 
c) povolání lékařů, veterinářů, advokátů, znalců, auditorů, daňových poradců, makléřů,... 
d) činnost bank, pojišťoven, penzijních fondů, spořitelních družstev (kampeliček), burz, pořádání loterií, 

hornická činnost, výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla, zemědělství a lesnictví, provoz drah, 
telekomunikační sítě, výroba léčiv, státní zkušebnictví, zprostředkování zaměstnání, výchova a vzdělávání 
na školách,... 

= nejsou to živnosti, ale mohou být podnikáním, pokud to dovoluje zákon. 
= neřídí se živnostenským zákonem ale jinými zákony 
 
SUBJEKTY OPRÁVNĚNÉ K PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI: 

- fyzická nebo právnická osoba splňující podmínky dané zákonem 
 
Podmínky provozování živnosti 
1) všeobecné podmínky (§ 6, platné od 1. 1. 2014):  
- plná svéprávnost, prokazuje se obvykle občanským průkazem. Pokud se jedná o podnikání nezletilého (od 16 
let) lze plnou svéprávnost nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému 
provozování podnikatelské činnosti,  
- bezúhonnost, která se prokazuje výpisem z trestního rejstříku. 
Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin 
spáchaný úmyslně a v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje, 
pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena. 
 
2) zvláštní podmínky: odborná a jiná způsobilost (vzdělání a praxe v oboru). 
 
ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNĚNÍ 
Vznik živnostenského oprávnění 
- provozování živnosti je možné na základě živnostenského oprávnění,  
 - u ohlašovacích živností vzniká dnem ohlášení, 
 - u koncesovaných živností vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese. 
- podnikatel prokazuje své živnostenské oprávnění výpisem ze živnostenského rejstříku (pokud ještě tento výpis 
nemá, pak se prokazuje stejnopisem ohlášení, nebo pravomocným rozhodnutím o udělení koncese). 
 
Zánik živnostenského oprávnění 
- smrtí podnikatele (pokud nepokračuje dědic), 
- zánikem právnické osoby (pokud nepokračuje nástupnická společnost), 
- uplynutím doby, pokud bylo vydáno na dobu určitou, 
- rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění, 
 - při závažném porušení podmínek pro udělení koncese nebo živnostenského zákona, 
 - na návrh příslušné správy sociálního zabezpečení (pokud podnikatel neplní závazky vůči státu), 
 - pokud není živnost provozována déle než 4 roky a nebylo oznámeno její přerušení, 
 - pokud podnikatel dále podniká v zařízení, kde bylo nařízeno odstranění závady (kontrolním orgánem) a tyto 
závady ani v určitém termínu podnikatel neodstranil 
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Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce 

 podnikatel může provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce.  

 odpovědný zástupce je FO, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenského 
zákona a je k podnikateli ve smluvním vztahu, 

 jedna FO může vykonávat funkci odpovědného zástupce nejvýše pro čtyři podnikatele. 

 odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti. 
 
Provozovna 

 provozovnou je prostor, ve kterém je živnost provozována, 

 provozovnou je také automat nebo podobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb, 

 provozovnou je také mobilní provozovna (je přemístitelná a není umístěna na jednom místě déle než tři 
měsíce), 

 živnost může být provozována ve více provozovnách,  

 u mobilních provozoven musí podnikatel na žádost živnostenského úřadu prokázat souhlas s umístěním 
provozovny, 

 pokud je provozovna v bytě, jehož vlastníkem není podnikatel, musí mít souhlas vlastníka bytu, 

 podnikatel musí zajistit, aby byla provozovna způsobilá pro provozování živnosti, 

 pro každou provozovnu musí být ustanovena odpovědná osoba (to neplatí pro automaty), 

 provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a 
příjmením podnikatele a jeho IČ, 

 mobilní provozovna a automat musí být dále označeny údajem o sídle nebo adrese sídla podnikatele, 

 provozovna určená pro prodej zboží (poskytování služeb) musí být trvale a zvenčí viditelně označena také 
jménem a příjmením odpovědné osoby, prodejní nebo provozní dobou, kategorií a třídou u ubytovacího 
zařízení poskytujícího přechodné ubytování, 

 při uzavření provozovny musí podnikatel předem a na vhodném zvenčí viditelném místě označit počátek a 
konec uzavření,  

 provozovna musí být způsobilá k provozu příslušné živnosti. To posuzují kromě živnostenského úřadu další 
státní orgány např. po stránce stavební, bezpečností a hygienické.  

 
Živnostenský rejstřík 
- vede jej živnostenský úřad (při městském úřadu), 
- má evidenční funkci, 
- zapisují se do něj podnikatelé, kteří mají živnost v územním obvodu jejich působnosti, 
- do rejstříku může nahlížet každý, kdo osvědčí právní zájem, 
- zapisuje se do něj: 
  - FO – jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo a IČO podnikatele 
  - PO – jméno, obchodní jméno, sídlo, IČO a údaje týkající se odpovědného zástupce 
  - předmět a sídlo podnikání 
  - druh živnosti 
  - provozovna 
  - podmínky pro provoz živností 
  - pozastavení nebo zánik živnostenského oprávnění 
 
DRUHY ŽIVNOSTÍ:  
1) ohlašovací = mohou provozovat osoby, které na základě ohlášení obdrží živnostenský list 

- řemeslné 
- vázané 
- volné 

2) koncesované = mohou provozovat osoby, které na základě žádosti obdrží koncesní listinu 
 
ŽIVNOSTI OHLAŠOVACÍ: 
a) řemeslné – podmínkou je odborná způsobilost získaná vyučením v oboru a praxí v oboru (zedník, kadeřnictví,...) 
b) vázané – podmínkou je odborná způsobilost získaná jinak (např. způsobilost dle vyhlášky) 
c) volné – odborná způsobilost není stanovena. Nesplňuje-li podmínky podnikatel, stačí odpovědný zástupce. 
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ŽIVNOSTI KONCESOVANÉ: 
- pouze na základě udělení koncese. Stát koncesi nemusí udělit, pokud může dojít k ohrožení zdraví, osob, 

životního prostředí,... 
- výroba zbraní, taxislužba, pohřební služba, ostraha majetku, čerpací stanice,.... 

 
V příloze ŽZ jsou seznamy řemeslných, vázaných a koncesovaných živností. V těchto seznamech jsou u 
jednotlivých živností uvedeny požadované průkazy způsobilosti a eventuální další podmínky provozování. 
 
Podnikatelé musí: 

- dodržovat hygienické zásady a chránit životní prostředí 
- umožnit zákazníkům, aby si ověřili správnost účtovaných cen a správnost vážení a měření zboží 
- vydávat zákazníkům doklady o zakoupení zboží nebo o poskytnutí služby 
- prokazovat kontrolorům původ a způsob nabytí zboží 
- musí mít v provozovně inspekční knihu, kam kontrolní orgány zapisují výsledky kontrol a uložená opatření 

k nápravě zjištěných závad 
- vést řádně účetnictví a platit daně 
- uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu, vzniklou zaměstnancům při plnění pracovních úkolů nebo 

v souvislosti s ním 
 
Obecné náležitosti ohlášení u FO a u PO 
Ohlašovací živnost - se zakládá ohlášením živnostenskému úřadu. Fyzická osoba v ohlášení uvede jméno a 
příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo, místo podnikání a údaj, zda jí soud nebo správní orgán uložil zákaz činnosti 
týkající se provozování živnosti. Ohlašuje-li novou živnost osoba zapsaná v obchodním rejstříku, připojí výpis 
z tohoto rejstříku tj. obchodní jméno, předmět podnikání, identifikační číslo organizace (IČ). Fyzická osoba je 
povinna připojit výpis z trestního rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) a u ohlašovací řemeslné a vázané živnosti 
doklad o odborné způsobilosti. Právnická osoba v ohlášení uvede obchodní jméno, sídlo, právní formu, jméno a 
bydliště osoby, která je statutárním orgánem, osobní údaje odpovědného zástupce, identifikační číslo organizace, 
předmět podnikání. Právnická osoba je povinna připojit výpis z rejstříku trestů svého odpovědného zástupce. Na 
základě těchto náležitostí živnostenský úřad do 5 pracovních dnů ode dne ohlášení provede zápis do 
živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis. 
Poté, co je podnikatel zapsaný do ŽR, musí se registrovat k placení daní, sociálního a zdravotního pojištění. Což 
může provést už při ohlášení živnosti v Jednotném registračním formuláři.   
 
Koncesované živnosti - vznikají na základě žádosti o vydání koncese podané na živnostenský úřad. Živnostenský 
úřad rozhodne o koncesi do 30 dnů od podání žádosti, pokud jsou splněny všechny náležitosti. Žadatel je povinen 
zaplatit stanovený poplatek. Živnostenský úřad zapíše podnikatele do živnostenského rejstříku do 5 dnů ode dne 
nabytí právní moci o udělení koncese a vydá podnikateli výpis. 
 
V ohlášení fyzická osoba uvádí zejména tyto údaje: 

 Jméno a příjmení, příp. obchodní firmu, je-li FO zapsaná v obchodním rejstříku, titul nebo vědeckou 
hodnost bude-li je při provozování živnosti používat. 

 Státní občanství. 
 Bydliště. 
 Rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, místo narození a rodné příjmení. 
 Provozuje-li se živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, uvedou se údaje týkající se jeho osoby 

(jméno a příjmení, státní občanství, bydliště, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, místo 
narození a rodné příjmení, titul nebo vědeckou hodnost bude-li je při provozování živnosti používat). 

 Předmět podnikání v souladu s přílohou č. 1, uvedený v úplném nebo částečném rozsahu. 
 Místo podnikání. 
 Identifikační číslo (IČ), bylo-li přiděleno. 
 Provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno bezprostředně po vzniku 

živnostenského oprávnění, s výjimkou mobilních provozoven a automatů. 
 
V Jednotném registračním formuláři podnikatel dále může uvést údaje nezbytné pro podání vůči dalším výše 
uvedeným úřadům. Alternativně lze využít elektronického formuláře na webu Registru živnostenského podnikání. 
 

http://www.rzp.cz/
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Podnikatel obvykle zakládá bankovní účet pro podnikání. Právnickým osobám se zřizuje datová schránka pro 
komunikaci se státní správou. FO si ji mohou zřídit dobrovolně.  
 
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit: 

 1 000 Kč za ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání. 
 500 Kč za další ohlášení živnosti bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna živnost nebo zda je současně 

ohlašováno více živností. 
Poplatek se vybírá jen jednou, i v případě, že, je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi. Poplatek je 
možno uhradit v hotovosti v místě sídla obecního živnostenského úřadu nebo poštovní poukázkou nebo 
bankovním převodem. 

 100 Kč za výpis z rejstříku trestů 
 
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte: 
„Jednotný registrační formulář pro fyzické osoby“ (JRF), prostřednictvím kterého lze učinit na obecním 
živnostenském úřadu podání i k dalším úřadům, a to finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní 
pojišťovně a úřadu práce. Formulář lze získat na kterémkoliv obecním živnostenském úřadu, příp. je volně 
dostupný na internetových stránkách http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/zivnost-podnikani. 
Zdroj: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/remeslna-zivnost-fo-bydliste-uzemi-cr-4899.html 
 
Fyzická osoba podnikající samostatně na základě živnostenského nebo jiného oprávnění 
Výhody: 

- minimum formálně-právních povinností (pokud nemusí být zapsán do obchodního rejstříku, odpadá 
například procedura zápisu a povinnosti zveřejňování požadovaných údajů), 

- velmi nízké správní výlohy nutné pro založení, 
- podnikatelskou činnost lze zahájit ihned po ohlášení (s výjimkou koncesovaných živností nebo činností 

vyžadujících zvláštní povolení), 
- případné změny probíhají poměrně rychle, 
- není nutný počáteční kapitál, 
- samostatnost a volnost při rozhodování, 
- jednoduché přerušení či ukončení činnosti, 
- lze zvolit daňovou evidenci nebo účetnictví, 
- zisk z podnikání je zdaněn 15%-ní daní z příjmu fyzických osob, je možno uplatnit nezdanitelné částky a 

slevy na dani. 
Nevýhody: 

- vysoké riziko vyplývající z neomezeného ručení majetkem podnikatele, 
- možné finanční problémy v podnikání se mohou projevit v rodině podnikatele, 
- vysoké požadavky na odborné i ekonomické znalosti podnikatele, 
- podnikatel obvykle zastává jak vlastní podnikatelskou činnost, tak nezbytnou administrativu spojenou 

s podnikáním, 
- omezený přístup k bankovním úvěrům, 
- v obchodních kontraktech může působit jako „malý či méněcenný partner“. 

 
Způsoby vedení evidence 
1) Daňová evidence – je upravena Zákonem o daních z příjmů. Musí ji vést FO, které dosahují příjmů z podnikání a 
z jiné samostatné výdělečné činnosti (např. advokáti, daňoví poradci, umělci,...) a nejsou účetní jednotkou. 
2) Účetnictví – je upraveno Zákonem o účetnictví.  
Povinnost vést účetnictví mají: 
1) PO se sídlem na území ČR, zahraniční subjekty, které na území ČR podnikají nebo provozují jinou činnost dle 
zvláštních předpisů. 
2) FO zapsané v OR. 
2) FO s obratem vyšším než 25 mil. Kč za rok. 
3) FO, kteří se rozhodli vést účetnictví dobrovolně. 
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