
ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKÁNÍ 
Upravuje ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON. 

Nově může podnikatel ohlásit živnost na jakémkoli ŽIVNOSTENSKÉM ÚŘADĚ. 

/FO nebo PO, která chce činnost provozovat, musí mít ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNĚNÍ. 

Do 1.7.2008 – ŽIVNOSTENSKÝ LIST nebo KONCESNÍ LISTINA, jsou stále platné 

Od 1.7.2008 – VÝPIS z živnostenského rejstříku/  

 

ŽIVNOST je –  SOUSTAVNÁ činnost 

    provozovaná SAMOSTATNĚ podnikatelem 

  vlastním JMÉNEM  

  na vlastní ODPOVĚDNOST 

  za účelem dosažení ZISKU 

 

ŽIVNOSTÍ NENÍ činnost lékařů, veterinářů, stomatologů, advokátů, notářů, auditorů, 

daňových poradců, činnost bank, směnárenská činnost, činnost pojišťoven atd. 

PODNIKAJÍ na základě: ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ /notáři, daňoví poradci, …/ 

     OPRÁVNĚNÍ, které vydá PROFESNÍ KOMORA  /lékaři, právníci,…/ 

     např. lékařská komora, stomatologická komora 

     mají VŠ diplom 

 

KDO MŮŽE ČINNOST PROVOZOVAT? 

FYZICKÁ OSOBA s bydlištěm v ČR 

PRÁVNICKÁ OSOBA se sídlem v ČR 

ZAHRANIČNÍ OSOBA, která má povolen pobyt na území ČR  

   /občan členského státu EU nemusí mít povolení/ 

 

PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI 

a/ VŠEOBECNÉ – dosažení věku 16 let /dříve od 18 let/ 

       u mladších 18 let se souhlasem zákonného zástupce nezletilého 

               nebo s přivolením soudu 

       plná svéprávnost /soud ji může zbavit – duševní porucha/ 

       bezúhonnost /čistý výpis z rejstříku TRESTŮ/ 

   nesmí být spáchán trestný čin úmyslně, v souvislosti s PODNIKÁNÍM 

 

b/ ZVLÁŠTNÍ – předepsaná ODBORNÁ ZPŮSOBILOST podle druhu živnosti /vzdělání + praxe/ 

  jiná ZPŮSOBILOST /profesní/ nebo morální vlastnosti /spolehlivost/ 

 

PŘEKÁŽKY pro další provozování ŽIVNOSTI v průběhu podnikání – soudní rozhodnutí 

o zákazu činnosti, konkurzní řízení, zrušení živnostenského oprávnění vlastního subjektu 

 



  DRUHY ŽIVNOSTÍ 

           OHLAŠOVACÍ     KONCESOVANÉ 

ŘEMESLNÉ   VÁZANÉ   VOLNÉ 

 

OHLAŠOVACÍ – FO nebo PO, která ji chce provozovat, ji ohlásí na živnostenském úřadě. 

a/ ŘEMESLNÉ – příloha č. 1 živnostenského zákona 

    /kovářství, hodinářství, řeznictví a uzenářství, kadeřnictví, kosmetické služby/ 

    Musí mít ODBORNOU způsobilost = výuční list, maturitní vysvědčení v oboru, 

     vyšší odborné vzdělání, ukončené VŠ vzdělání v oblasti studijních programů 

     nebo vzdělání v PŘÍBUZNÉM oboru + doklady o PRAXI.   

 

b/ VÁZANÉ –    příloha č. 2 živnostenského zákona 

  /revize technických zařízení, provádění staveb, průvodcovská činnost, masér/ 

  Musí mít ODBORNOU způsobilost = vyučení v oboru, SŠ nebo VŠ + PRAXE, 

  pak mohou získat povolení nebo oprávnění tyto činnosti vykonávat. 

 

c/ VOLNÉ – příloha č. 4 živnostenského zákona 

  /chov zvířat a jejich výcvik, zprostředkování obchodu a služeb, realitní činnost, 

  ubytovací služby, poskytování služeb pro domácnost, překladatelská činnost/ 

  zákon NEVYŽADUJE prokázání odborné ani jiné způsobilosti! 

 

KONCESOVANÉ – příloha č. 3 živnostenského zákona 

  /taxi služba, cestovní kanceláře, prodej a půjčování zbraní, střeliva a výbušenin 

  silniční motorová doprava, pohřební služba/ 

  K provozování je třeba splnění všeobecných podmínek i odborná způsobilost 

  + SPOLEHLIVOST a MORÁLKA, ŽÚ vychází ze stanoviska obce, ministerstva, 

   hospodářské komory, cechu = oprávnění vzniká na základě KONCESE 

  + ZÁPISU do živnostenského rejstříku. 

  KONCESE = státní povolení k provozování živnosti 

 

POSTUP při ZŘIZOVÁNÍ ŽIVNOSTI – nyní existuje jednotný FORMULÁŘ 

+ občan se svobodně rozhodne k PODNIKÁNÍ, má určitý CÍL 

+  zvolí si DRUH živnosti podle živnostenského zákona 

+ vyžádá si VÝPIS z evidence REJSTŘÍKU TRESTŮ /kolek 100 Kč/ 

+ na finančním úřadě požádá o potvrzení, že nemá daňové NEDOPLATKY 

+ podá žádost na ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD /poplatek 1000 Kč, OP/ 

+ přihlásí se k placení zdravotního a sociálního pojištění 

+ u banky si zřídí ÚČET pro účely PODNIKÁNÍ 

+ vyčlení MAJETEK pro účely PODNIKÁNÍ /vlastní kapitál/ 

+ otevře ÚČETNÍ KNIHY /vede daňovou evidenci nebo účetnictví/ 



 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


