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Anotace 

Bakalářská práce pojednává o problematice podnikání podle živnostenského 

zákona.  

Úvod je věnován stručnému zhodnocení situace v oblasti podnikání v České 

republice před přijetím živnostenského zákona. 

Další části se zabývají obecnou charakteristikou zákona a zhodnocením zásadních 

novel přijatých k tomuto zákonu. 

Část bakalářské práce je zaměřena na konkrétní vývoj jedné určité živnosti od 

počátku účinnosti živnostenského zákona do současné doby. 

Závěrečná část je věnována vývoji živnostenského zákona od jeho účinnosti  a 

jeho vlivu na podnikatelskou veřejnost. 

 

 

 

Annotation 

 The bachelor dissertation is about problems in business according to The Trades 

Licensing Act.  The introduction is devoted to short estimation of situation in the  

business area in Czech Republic before acceptance of The Trades  Licensing Act.  

The further parts deal with general characteristic of law and  estimation of basic 

amendment of act accepted to this law.   

A part of this dissertation is targeted to the factual progress of  one concrete 

business from the beginning of effectivity of The  Trades Licensing Act up until now. 

The closing part is devoted to progress of The Trades Licensing Act since its 

effectivity and its influence over the business public 
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1. Úvod 

Zákonná úprava živnostenského podnikání navázala na zásady dřívější 

živnostenskoprávní úpravy platné  fakticky až do období roku 1948 a formálně až do 

roku 1965, kdy byla zrušena zákoníkem práce. V letech 1965 až 1989 tedy 

živnostenskoprávní úprava chyběla. Regulace byla prováděna jinými právními nástroji, 

odpovídajícími struktuře a formám podnikání, ve kterém se prakticky nemohl uplatnit 

soukromý sektor. Postupně se ovšem ukázala sociálně, ale i ekonomicky neudržitelnost 

tohoto stavu. Podmínky podnikatelské činnosti byly postupně liberalizovány a zásadní 

změnu přinesl rok 1989, který vytvořil předpoklady pro novou úpravu živnostenského 

podnikání - zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, který upravil 

individuální podnikání fyzických osob a zákon č. 103/1990 Sb., kterým se měnil a 

doplňoval hospodářský zákoník a který umožnil společné podnikání fyzických osob 

formou obchodních společností.  

 Živnostenský zákon, který vstoupil v účinnost 1. ledna 1992, patří v současné 

době mezi základní právní normy, upravující vztahy mezi podnikateli a státem 

v převážné většině podnikatelských aktivit.  

Zákon je koncipován jako obecná právní norma, která upravuje základní 

podmínky podnikání. Neobsahuje ustanovení, která by regulovala provozování 

jednotlivých živností. Pouze u vybraných živností požaduje splnění odborné 

způsobilosti. Předpokládá dále, že konkrétní výkon vybraných činností bude upraven 

příslušnými právními předpisy. 

Živnostenský zákon je nejen obecně, ale i vzájemnými vazbami některých 

institutů a ustanovení těsně spjat s občanským zákoníkem, s obchodním zákoníkem 

(zejména pokud jde o vymezení pojmu podnikání, úpravu obchodního jména, podnikání 

zahraničních osob, obchodního rejstříku, nekalé soutěže a obchodních společností), se 

zákonem trestním a četnými právními předpisy technického charakteru. A samozřejmě 

v neposlední řadě zejména se zákonem o živnostenských úřadech. 

Téma své bakalářské práce jsem si vybrala z důvodu mé dlouholeté praxe získané 

na živnostenském úřadu v Děčíně. Cílem této práce je obecně charakterizovat 

živnostenský zákon, jako základní právní normu pro živnostenské podnikání. V další 

části se budu zabývat i novelami živnostenského zákona, zejména těmi tzv. „klasickými 

novelami“, které měly zásadní vliv na podnikatelskou veřejnost. Zmíním se i o  novele, 

která přinese velký průlom do živnostenského podnikání, ať už pro podnikatele či pro 
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pracovníky živnostenských úřadů. Celou problematiku živnostenského podnikání se 

pokusím přiblížit i na konkrétním případu vývoje jedné určité živnosti. 
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2. Teoretická východiska 

Jak již bylo v úvodu řečeno, současná právní úprava živnostenského podnikání je 

obsažena v zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon nebo zákon) a v zákoně č. 

570/1991 Sb., o živnostenských úřadech ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o 

živnostenských úřadech). 

Živnostenský zákon je koncipován jako obecný právní předpis, který byl od své 

účinnosti (1. ledna 1992) mnohokrát novelizován. K zákonu jsou připojeny tři přílohy, 

které obsahují seznamy jednotlivých živností (živnosti řemeslné, vázané a 

koncesované). V českém právu dlouhou dobu existoval stav, kdy tzv. ohlašovací 

živnosti volné, které z hlediska živnostenského zákona splňovaly podmínky 

živnostenského podnikání, nebyly obsaženy v žádné příloze živnostenského zákona. 

Tento stav právní nejistoty skončil přijetím vládního nařízení č. 140/2000 Sb., kterým se 

stanoví seznam oborů živností volných.  

2.1. Předmět úpravy 

Živnostenský zákon upravuje vztahy mezi určitým okruhem podnikatelů a státem, 

a to především z hlediska veřejných zájmů. Upravuje dále podmínky živnostenského 

podnikání a kontrolu nad jejich dodržováním. Tím, že stanoví podmínky provozování 

podnikatelské činnosti, je dán rozdíl mezi předmětem úpravy tohoto zákona a 

předmětem úpravy obchodního zákoníku. Živnostenský zákon upravuje v zájmu 

komplexnosti v nezbytném rozsahu i kontrolu nad dodržováním podmínek stanovených 

tímto zákonem. 

2.2.  Základní pojmy 

2.2.1. Živnost 

Pojem živnosti je přesně definován v § 2 živnostenského zákona, který říká, že: 

„živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní 

odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem“. 

Ustanovení tohoto paragrafu zároveň koresponduje s § 2 obchodního zákoníku. 

Pokud jde o živnostenské podnikání jako specifickou oblast podnikání, uvádí ji 

právě  obchodní zákoník jako jednu ze čtyř kategorií, a to tak, že za podnikání označuje 

činnost podnikatele, kterou vykonává na základě zápisu do obchodního rejstříku nebo 
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na základě živnostenského oprávnění (oba tyto tituly podnikatelské činnosti se u 

jednoho podnikatele mohou, ale nemusí kumulovat), dále činnost na základě jiného než 

živnostenského oprávnění podle zvláštních právních předpisů (zejména dle § 3 

živnostenského zákona – kapitola 2.2.2.) a konečně činnost na základě zákona o 

zemědělství. 

2.2.2. Činnosti vyloučené z působnosti živnostenského zákona  

Z režimu živnostenského zákona je vyloučena celá řada podnikatelských aktivit. 

Je to především taková činnost, která je zákonem svěřena státu nebo určené právnické 

osobě. Tak nemůže být živností například činnost státních orgánů, soudů,  jedná-li se o 

činnost, která je součástí povinností státu.  

Ze živnostenského zákona je dále vyloučena i činnost náležející do režimu 

autorského zákona a dalších zákonů, které upravují využívání výsledků duševní tvůrčí 

činnosti autory nebo původci.   

Mezi další činnosti fyzických osob, které nejsou v rozsahu zvláštních zákonů 

živností, patří činnosti lékařů, lékárníků, veterinárních lékařů, činnost advokátů, notářů 

a dalších osob. Tato činnost je rovněž podnikatelskou činností, je však upravena jinými 

zvláštními předpisy. 

Poslední skupinou činností, které nejsou dle živnostenského zákona živností, je 

různý okruh aktivit, které spadají například do oblasti finančnictví (činnost bank, 

pojišťoven, spořitelních a úvěrových družstev), zemědělství, dále pak námořní a drážní 

doprava, výchova a vzdělávání ve školách a školských zařízeních apod. 

2.2.3. Subjekty oprávněné provozovat živnost 

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

stanovené živnostenským zákonem. Státní povolení k provozování živnosti se vyžaduje 

jen v případech vymezených tímto zákonem (jedná se o tzv. koncesované živnosti). 

Fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem mimo území 

České republiky (jedná se o „zahraniční osoby), může na území České republiky 

provozovat živnost za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako česká osoba, pokud 

z tohoto nebo zvláštního zákona nevyplývá něco jiného. V tomto případě se za českou 

osobu považuje fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem na území 

České republiky. Pro upřesnění pojmu „bydliště na území České republiky“ se pro účely 

tohoto zákona rozumí trvalý pobyt na jejím území. 
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Zahraniční fyzická osoba, která hodlá na území České republiky provozovat 

živnost a která má podle zvláštního zákona povinnost mít pro pobyt na území České 

republiky povolení, musí k ohlášení živnosti nebo k žádosti o koncesi doložit doklad 

prokazující udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu.  

Pokud jde o právnické osoby, živnostenský zákon mezi nimi nečiní rozdíl ani 

z hlediska právní formy. Ze živnostenskoprávního hlediska mohou tedy provozovat 

živnost jak právnické osoby zřízené především za účelem podnikání (obchodní 

společnosti, družstva, státní podniky), tak právnické osoby, jejichž hlavní předmět 

činnosti je jiný (rozpočtové a příspěvkové organizace, obce, občanská sdružení aj.). 

Pokud provozují činnost, která naplňuje znaky živnosti dle živnostenského zákona, jsou 

povinny řídit se v plném rozsahu jeho ustanoveními, mimo jiné tedy si opatřit 

živnostenské oprávnění. 

Jménem a na účet fyzické osoby, která z důvodu nedostatku věku nebo rozhodnutí 

soudu nemá plnou způsobilost k právním úkonům, může být živnost provozována se 

souhlasem soudu, navrhne-li to její zákonný zástupce. Živnost ohlásí nebo o koncesi 

požádá jménem zastoupeného zákonný zástupce, který rovněž  v případech stanovených 

živnostenským zákonem ustanoví odpovědného zástupce (kapitola 2.3.5.). Souhlas s 

ustanovením odpovědného zástupce však musí vyslovit  soud. 

2.3. Podmínky provozování živnosti 

Každý, kdo chce podnikat podle živnostenského zákona, musí splňovat určité 

podmínky, které zároveň patří mezi základní znaky provozování živnosti. Živnostenský 

zákon tyto podmínky rozděluje do dvou hlavních skupin, a to na všeobecné podmínky 

provozování živnosti a zvláštní podmínky provozování živnosti. 

2.3.1. Všeobecné podmínky provozování živnosti 

Mezi všeobecné požadavky na fyzickou osobu jako podnikatele se stanoví 

dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům  a bezúhonnost. 

Bezúhonnost je pro účely živnostenského zákona konstruována především ve 

vztahu k předmětu podnikání s ohledem na ochranu práv jiných osob a je vymezena 

konkrétními kritérii. Podmínku bezúhonnosti musí podnikatel splňovat nejen při vstupu 

do podnikání, ale i v průběhu celé jeho podnikatelské činnosti. Ztráta bezúhonnosti se 

může stát překážkou provozování živnosti a v tomto případě je živnostenský úřad 

povinen živnostenské oprávnění zrušit (kapitola 2.8.)  Novelou živnostenského zákona 
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(účinnost od 31. října 2007) byla zrušena jedna ze všeobecných podmínek provozování 

živnosti pro fyzickou osobu, která na území České republiky podnikala nebo podniká. 

Jednalo se o doložení dokladu o tzv. 

• neexistenci daňových nedoplatků vůči územním finančním orgánům státu, 

• neexistenci nedoplatků na platbách pojistného na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a 

• neexistenci nedoplatků na pojistném na veřejném zdravotním pojištění. 

2.3.2. Zvláštní podmínky provozování živnosti 

Zvláštní podmínky provozování živnosti se vztahují k osobě podnikatele, který je 

povinen již při vstupu do podnikání prokázat odbornou nebo jinou způsobilost pro 

provozování takové živnosti. Tyto podmínky jsou stanoveny pouze u vybraných 

živností řemeslných, vázaných a koncesovaných a představují určitou garanci řádného 

provozování živnosti, zejména s ohledem na nezbytnou ochranu veřejných zájmů. Jejich 

nesplnění lze nahradit ustanovením odpovědného zástupce (kapitola 2.3.5.), který však 

stejně jako podnikatel musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování 

živnosti.  

Za průkaz odborné způsobilosti se považuje splnění určitých kvalifikačních 

předpokladů, zejména odborného vzdělání a popřípadě i odborné praxe. 

2.3.3. Provozování živnosti průmyslových způsobem 

Živnost je provozována průmyslovým způsobem, jde-li o činnosti, které: 

a) zahrnují v rámci jednoho pracovního procesu více dílčích činností, které samy o sobě 

naplňují znaky živnosti, 

b) využívající organizačního oddělení výkonu dílčích prací, postupů nebo úkonů, 

zejména od řídících a obchodních prací a členění těchto prací, postupů nebo úkonů 

podle jednotlivých profesí. 

O provozování živnosti průmyslovým způsobem rozhoduje na návrh podnikatele 

a po předložení dokladů prokazujících skutečnosti podle výše uvedených činností 

živnostenský úřad. V návrhu musí být předmět podnikání vymezen s dostatečnou 

určitostí a jednoznačností, přičemž podnikatel – navrhovatel v tomto případě není vázán 

názvy živností podle příloh tohoto zákona.  

Provozování živnosti průmyslovým způsobem myšlenkově vychází z toho, že již 

sama potřeba zvládnutelnosti řízení i hospodářské riziko většího podniku jsou tak 
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značné, že budou nutit podnikatele k tomu, aby zajistil odborné vedení provozu. Úlevy 

v prokazování odborné způsobilosti u živností průmyslově  provozovaných spočívají v 

tom, že podnikatel ani nemusí prokazovat odbornou způsobilost, ani nemusí mít 

odpovědného zástupce takto kvalifikovaného. Odpovídá však za to, že živnost bude 

provozována osobami plně způsobilými pro výkon té konkrétní činnosti. 

2.3.4. Překážky provozování živnosti 

V § 8 živnostenského zákona jsou přesně definovány překážky provozování 

živnosti. 

Živnost nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl 

prohlášen konkurs, ode dne: 

a) prodeje podniku jedinou smlouvou v rámci zpeněžení majetkové podstaty v době 

běhu lhůty podle zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů, 

b) nabytí právní moci rozhodnutí, kterým soud ukončil provozování podniku nebo ode 

dne určeného v tomto rozhodnutí jako den ukončení provozování podniku. 

Fyzická nebo právnická osoba nemůže provozovat živnost po dobu tří let od 

právní moci rozhodnutí o zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo 

proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující. Je tomu tak proto, že neúspěchy 

podnikatele vyjádřené úpadkem v předchozím podnikání vyvolávají nedůvěru v jeho 

podnikatelské schopnosti. Překážkou provozování živnosti je dále zákaz činnosti, 

vyslovený v trestním nebo správním řízení, a to po dobu, kdy tento zákaz trvá.  

2.3.5. Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce 

Odpovědného zástupce je povinen ustanovit 

a) podnikatel, který je fyzickou osobou  a nesplňuje zvláštní podmínky provozování 

živnosti, nejedná-li se o živnost provozovanou průmyslovým způsobem, 

b) podnikatel, který je právnickou osobou, pro živnosti vyžadující splnění zvláštních 

podmínek provozování živnosti (živnosti řemeslné, vázané a koncesované), nejedná-li 

se o živnost provozovanou průmyslovým způsobem. 

Odpovědný zástupce plně odpovídá za řádný provoz živnosti a dodržování 

živnostenskoprávních předpisů a je s podnikatelem ve smluvním vztahu. Vzhledem 

k této jeho vysoké odpovědnosti se v zájmu účinného výkonu funkce požaduje, aby 

působil jako odpovědný zástupce nejvýše u dvou podnikatelských subjektů. Z povahy 
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věci vyplývá, že odpovědným zástupcem může být pouze fyzická osoba, která musí 

kromě zvláštních podmínek provozování živnosti splňovat i podmínky všeobecné. 

Odpovědným zástupcem právnické osoby nemůže být člen dozorčí rady či jiného 

kontrolního orgánu této právnické osoby. Dále nemůže vykonávat funkci odpovědného 

zástupce fyzická osoba, u níž trvá překážka provozování živnosti. Odpovědným 

zástupcem v oboru nebo příbuzném oboru živnosti nemůže být ani osoba, které bylo 

zrušeno sankčně živnostenské oprávnění, a to po dobu jednoho roku ode dne nabytí 

právní moci rozhodnutí o zrušení této živnosti. To však neplatí,  bylo-li živnostenské 

oprávnění zrušeno z důvodu, že živnost nebyla provozována po dobu delší než čtyři 

roky. 

Ustanovení výkonu funkce odpovědného zástupce pro živnost ohlašovací je 

podnikatel povinen oznámit živnostenskému úřadu a odpovědný zástupce může, za 

předpokladu splnění uvedených podmínek, vykonávat tuto funkci ode dne ustanovení. 

Pro živnost koncesovanou musí podnikatel předložit ustanovení odpovědného zástupce 

ke schválení živnostenskému úřadu. V tomto případě  odpovědný zástupce vykonává 

svoji funkci až po nabytí právní moci rozhodnutí o ustanovení. Jestliže odpovědný 

zástupce přestane vykonávat funkci anebo nadále již nesplňuje podmínky stanovené 

živnostenským zákonem, je podnikatel povinen ustanovit nového odpovědného 

zástupce. Ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce je povinen oznámit 

živnostenskému úřadu i odpovědný zástupce, zjistí-li, že podnikatel povinnost oznámit 

ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce nesplnil. 

2.3.6. Pokračování v živnosti při úmrtí podnikatele 

Zemře-li podnikatel, mohou v živnosti pokračovat za určitých podmínek, které 

jsou vymezeny v živnostenském zákoně, až do skončení řízení o projednání dědictví: 

a) správce dědictví, 

b) dědicové ze zákona, pokud není dědiců ze závěti, 

c) dědicové ze závěti a pozůstalý manžel nebo partner, i když není dědicem, je-li 

spoluvlastníkem majetku používaného k provozování živnosti, 

d) insolvenční správce ustanovený soudem podle zvláštního právního předpisu, nejdéle 

však do skončení insolvenčního řízení, nebo 

e) pozůstalý manžel nebo partner splňující podmínku uvedenou v písm. c) pokud 

v živnosti nepokračují dědicové. 
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Nemá-li nikdo z výše uvedených osob zájem o pokračování v živnosti, 

živnostenské oprávnění zanikne.  

2.3.7. Povinnosti podnikatele 

Ustanovení živnostenského zákona stanovující povinnosti podnikatele, mají 

vesměs deklaratorní povahu. Uvádí především obecné povinnosti, stanovené 

příslušnými zvláštními předpisy. Tento výčet je pochopitelně pouze demonstrativní a od 

účinnosti živnostenského zákona, tj. od roku 1992, se povinnosti podnikatelů, ať už k 

živnostenskému úřadu či k ostatním orgánům státní správy, tak i vůči obchodním 

partnerům nebo zákazníkům postupně rozšiřují. 

Mezi základní povinnosti podnikatele patří: 

- při provozování živnosti dodržovat povinnosti vyplývající nejenom ze živnostenského 

zákona, ale i zvláštních právních předpisů, 

- označit identifikačními znaky své místo podnikání, pokud se liší od bydliště, 

- písemně oznámit zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně místně 

příslušnému živnostenskému úřadu, a to nejméně 3 dny předem. Tato provozovna musí 

být způsobilá pro provozování živnosti a musí být trvale a zvenčí označena a pro 

každou provozovnu musí být ustanovena osoba odpovědná za činnost této provozovny, 

- mít na provozovně pro účely kontroly průkaz živnostenského oprávnění nebo 

osvědčení, 

- zajistit v místě podnikání, sídle nebo v místě organizační složky podniku zapsané do 

obchodního rejstříku přijímání písemností, 

- vydat na žádost zákazníka doklady o prodeji zboží a o poskytnutí služby. 

Podnikatel má dále povinnost oznámit živnostenskému úřadu přerušení 

provozování živnosti na dobu delší než 6 měsíců. Toto oznámení musí být písemné a 

provozování živnosti může být přerušeno vždy nejdéle na dobu dvou let. 

2.4. Živnostenské oprávnění 

Živnostenské oprávnění dle tohoto zákona znamená oprávnění provozovat 

živnost. Toto oprávnění nemůže být přeneseno na jinou osobu. Výjimku tvoří pouze 

pokračování v živnosti při úmrtí podnikatele (kapitola 2.3.6).  

Živnostenské oprávnění může být vykonáváno na celém území České republiky. 
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2.4.1. Vznik živnostenského oprávnění 

Živnostenské oprávnění vzniká právnickým osobám  již zapsaným do obchodního 

rejstříku, právnickým osobám, které se do obchodního rejstříku nezapisují a fyzickým 

osobám: 

a) u ohlašovacích živností dnem ohlášení nebo, pokud je v ohlášení uveden pozdější 

den vzniku živnostenského oprávnění, tímto dnem, 

b) u koncesovaných živností dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese. 

Zahraničním osobám, které se zapisují do obchodního rejstříku, se při splnění 

stanovených podmínek vydá živnostenský list nebo koncesní listina před zápisem do 

obchodního rejstříku. 

Na žádost zakladatelů, popřípadě orgánů nebo osob, oprávněných podat návrh na 

zápis české právnické osoby do obchodního rejstříku, vydá živnostenský úřad 

živnostenský list nebo koncesní listinu před zápisem do tohoto rejstříku za předpokladu, 

je-li prokázáno, že právnická osoba byla založena (např. společenská smlouva či 

zakladatelská listina ve formě notářského zápisu).  

V těchto případech živnostenské oprávnění zahraniční osobě a právnické osobě 

vzniká až dnem zápisu do obchodního rejstříku.  Nepodají-li tyto osoby návrh na zápis 

do obchodního rejstříku ve lhůtě 90 dnů od doručení živnostenského oprávnění nebo 

není-li návrhu vyhověno, musí uvedené doklady neprodleně vrátit živnostenskému 

úřadu a zároveň zaniká platnost těchto živnostenských oprávnění.  

Jedná-li se však o zahraniční osobu, která na území České republiky podniká a je 

již zapsána v obchodním rejstříku, její každé další živnostenské oprávnění vzniká dnem 

ohlášení (pokud není v ohlášení uvedeno pozdější datum) nebo dnem nabytí právní 

moci rozhodnutí o udělení koncese. 

2.4.2. Průkaz živnostenského oprávnění 

 Průkazem živnostenského oprávnění je: 

− živnostenský list - do vydání živnostenského listu pak tento doklad nahrazuje 

stejnopis ohlášení s prokázaným doručením příslušnému živnostenskému úřadu, 

− koncesní listina - do jejího vydání pravomocné rozhodnutí, jímž byla udělena 

koncese. 

− osvědčení - nahrazuje shora uvedené průkazy živnostenského oprávnění. Osvědčení 

vydává živnostenský úřad na žádost podnikatele a  musí obsahovat údaje stanovené 
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živnostenským zákonem. Osvědčení lze vydat i pro více živností v působnosti téhož 

živnostenského úřadu. 

Živnostenský list, rozhodnutí o udělení koncese, koncesní listina i osvědčení jsou 

veřejnými listinami.1 

2.4.3. Rozsah živnostenského oprávnění 

Rozsah živnostenského oprávnění se posuzuje podle obsahu živnostenského listu 

nebo koncesní listiny. Je-li provozování živnosti podle příloh, které upravují vázané a 

koncesované živnosti vázáno na doklad vydaný zvláštním orgánem podle zvláštního 

právního předpisu, je rozsah živnostenského oprávnění vymezen tímto dokladem. 

V pochybnostech o rozsahu oprávnění rozhodne na žádost podnikatele živnostenský 

úřad. 

Živnostenský zákon dříve rozděloval živnosti podle rozsahu na živnosti obchodní, 

výrobní a poskytující služby. V současné době živnostenský zákon již takto direktivně 

živnosti nerozděluje, pouze jsou stanoveny činnosti, které lze v rámci jednotlivých 

živností poskytovat, ale pouze za předpokladu, že zůstane zachována povaha živnosti.  

2.5. Druhy živností 

Zákon rozlišuje dva druhy živností, a to 

- živnosti ohlašovací, které při splnění stanovených podmínek smějí být provozovány 

na základě ohlášení a které jsou dále rozděleny na živnosti řemeslné, vázané a volné 

a 

- živnosti koncesované, které smějí být provozovány na základě koncese. 

Jak již bylo řečeno, pro získání živnostenského oprávnění stanovuje živnostenský 

zákon všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti. Zatímco všeobecné 

podmínky jsou shodné pro všechny druhy živností, zvláštní podmínky  jsou stanoveny 

pro každý druh živnosti odděleně. 

Od roku 1992, kdy vešla v platnost účinnost živnostenského zákona, byl zákon již 

mnohokrát novelizován. Protože některé novely mimo jiné upravovaly i jednotlivé 

činnosti spadající do určitého druhu živnosti, byly novelizovány i přílohy 

                                                 
1 § 134 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 
Listiny vydané soudy České republiky nebo jinými státními orgány v mezích jejich pravomoci, jakož i 
listiny, které jsou zvláštními předpisy prohlášeny za veřejné, potvrzují, že jde o nařízení nebo prohlášení 
orgánu, který listinu vydal, a není-li dokázán opak, i pravdivost toho, co je v nich osvědčeno nebo 
potvrzeno. 
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živnostenského zákona, které taxativně vymezují jednotlivé druhy živností. 

2.5.1. Živnosti řemeslné 

Řemeslné živnosti jsou uvedeny v  příloze č. 1 živnostenského zákona (příloha č. 

1). Nejedná se o vyčerpávající seznam řemesel, ale o výčet řemeslných živností, které 

se svým významem řadí mezi typická řemesla. Jedná se například o truhlářství, 

zednictví, opravy silničních vozidel, holičství a kadeřnictví apod. Ostatní činnosti, které 

jsou považovány za řemeslo, se v mnoha případech řadí mezi živnosti ohlašovací volné 

(například krejčovství, výroba hudebních nástrojů, výroba bižuterie apod.).  

Jak je již shora uvedeno, pro získání živnostenského oprávnění k provozování 

řemeslných živností stanovuje živnostenský zákon kromě splnění všeobecných 

podmínek i tzv. zvláštní podmínky. Zvláštní podmínky (tedy odborná způsobilost), jsou 

stanoveny pro každý druh živnosti odděleně. Odborná způsobilost u řemeslných 

živností spočívá jednak v dosažení určitého vzdělání (např.: výuční list z příslušného 

tříletého učebního oboru, vysvědčení o maturitní zkoušce v příslušném studijním oboru 

SOŠ nebo SOU, diplom o absolvování bakalářského nebo magisterského studijního 

programu) a dále i v prokázání praxe, jejíž délka je závislá na stupni dosaženého 

vzdělání.  

Doklady o odborné způsobilosti mohou být nahrazeny i dalšími doklady, 

například osvědčením o rekvalifikaci vydaným institucí akreditovanou MŠMT nebo 

dokladem o vykonání  šestileté praxe v oboru. Tím se umožňuje osobám, které nemají 

vzdělání v oboru té živnosti, kterou hodlají provozovat, získat za určitých podmínek 

živnostenské oprávnění, aniž by musely ustanovovat odpovědného zástupce. 

2.5.2. Živnosti vázané 

Vázané živnosti  jsou uvedeny v příloze č. 2 živnostenského zákona (příloha č. 2). 

Po předložení dokladů o splnění všeobecných podmínek musí osoba, která hodlá 

provozovat živnost vázanou, doložit splnění zvláštních podmínek, které jsou stanoveny 

také v již zmiňované příloze č. 2. Kategorie těchto živností je charakterizována 

především různorodostí požadované kvalifikace. V některých případech je kvalifikace 

stanovena přímo ve výše uvedené příloze. V tom případě má údaj v této příloze 

normativní povahu. 
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Ohlášena může být i živnost, která nezahrnuje celý soubor specifických činností, 

obsažených v jednotlivých položkách přílohy. Tím však tato živnosti nepřestává být 

vázanou živností.  

V praxi to tedy znamená, že se podnikatel dostaví na živnostenský úřad, ohlásí 

například vázanou živnost s předmětem podnikání „Montáž a opravy vyhrazených 

elektrických zařízení“ a zároveň předloží doklady o odborné způsobilosti. V příloze č. 2 

živnostenského zákona je však tato živnost uvedena ve znění „Montáž, opravy, revize a 

zkoušky vyhrazených elektrických zařízení“. Protože podnikatel nehodlá provozovat 

živnost v celém rozsahu a předložil doklady jen na činnosti, které v ohlášení živnosti 

uvedl, může živnostenský úřad vydat živnostenské oprávnění pouze v částečném 

rozsahu.  

2.5.3. Živnosti volné 

Živnosti volné jsou živnosti, pro jejichž provozování živnostenský zákon 

nevyžaduje kromě splnění všeobecných podmínek prokazování odborné ani jiné 

způsobilosti. Tím však není podnikatel nikterak zproštěn povinnosti zachovávat všechna 

ostatní ustanovení a omezení stanovená živnostenským zákonem. Znamená to tedy, že i 

když podnikatel při ohlášení živnosti volné není povinen prokazovat odbornou 

způsobilost, se nic nemění na jeho povinnosti vykonávat živnost odborně a nesnímá se 

z něj jeho občanská odpovědnost za případné nedbalostní delikty ani jeho odpovědnost 

podle obchodního zákoníku nebo podle jiných právních předpisů, ať už přímo nebo 

nepřímo souvisejících s podnikáním. 

Seznam oborů živností volných byl upraven až Nařízením vlády č. 140/2000 Sb., 

které vstoupilo v platnost dnem 1. ledna 2001. Do této doby byly volnými ohlašovacími 

živnostmi ty činnosti, které nebyly ze živnostenského zákona vyloučeny a nebyly ani 

součástí živností řemeslných, vázaných a koncesovaných. Podnikatel si tedy sám 

vymezil předmět podnikání. To však představovalo obtížný problém, protože řádné 

vymezení předmětu podnikání bylo  nesmírně důležité pro posouzení obsahové náplně 

příslušné živnosti, a to zejména ve vztahu k případnému neoprávněnému podnikání.  

2.5.4. Živnosti koncesované 

Živnosti koncesované jsou živnosti uvedené v příloze č. 3 živnostenského zákona 

(příloha č. 3). Tato příloha konkretizuje, které živnosti z důvodů veřejného zájmu 

vyžadují státní povolení tzv. koncesi. Charakteristickým znakem koncesovaných 
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živností je dále to, že provozovateli koncesované živnosti mohou být uloženy podmínky 

výkonu živnosti. Důvodem k tomu je především skutečnost, že provozování těchto 

živností klade vysoké nároky na zvláštní odbornou způsobilost, kterou s ohledem na 

povahu provozu a jeho nebezpečnost pro okolí stanoví příslušné zvláštní předpisy. 

Podobně jako  u vázaných živností, může být koncese  vydána i k provozování 

živnosti, která nezahrnuje celý soubor činností uvedených v jednotlivých položkách 

přílohy č. 3 živnostenského zákona. Požádá-li tedy podnikatel  o udělení koncese jen na 

některou z činností zahrnutých do specifické náplně určité živnosti koncesované, 

nepřestává tím tato činnost být živností koncesovanou.  

Podklady pro posouzení žádosti o koncesi si živnostenský úřad jednak žádá od 

orgánů státní správy ve smyslu příslušných ustanovení živnostenského zákona, a dále 

má možnost, vyžaduje-li to povaha živnosti nebo v pochybnostech, obrátit se i na další 

orgány se žádostí o vyjádření. 

2.6. Živnostenský list, koncesní listina   

2.6.1. Místní příslušnost živnostenských úřadů 

Každý, kdo hodlá provozovat živnost na území České republiky, je povinen tuto 

skutečnost ohlásit (v případě žádosti o koncesi požádat) příslušnému živnostenskému 

úřadu. Místní příslušnost živnostenských úřadů se řídí u fyzických osob bydlištěm na 

území České republiky a u  právnických osob sídlem na území České republiky.  

Zahraniční fyzická osoba, která za účelem podnikání nezřizuje na území České 

republiky organizační složku podniku, ohlašuje živnost živnostenskému úřadu 

příslušnému podle místa povoleného pobytu na území České republiky. Nelze-li místní 

příslušnost živnostenského úřadu pro tuto osobu určit podle místa povoleného pobytu 

v České republice, je místně příslušným živnostenský úřad podle jejího místa podnikání 

na území České republiky.  

Zahraniční fyzická osoba, která za účelem podnikání zřizuje na území České 

republiky organizační složku podniku, ohlašuje živnost živnostenskému úřadu 

příslušnému podle umístění organizační složky podniku na území České republiky. 

Zahraniční právnická osoba ohlašuje živnost živnostenskému úřadu 

příslušnému podle umístění organizační složky podniku na území České republiky. 
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2.6.2. Jednotný registrační formulář  

Ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi se předkládají na tiskopise vydaném 

Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky, na tzv. Jednotném registračním 

formuláři (dále jen JRF, příloha č. 4). 

Fyzická osoba v ohlášení, popř. v žádosti o koncesi uvede: 

- jméno a příjmení, popř. obchodní firmu, státní občanství, bydliště, rodné číslo (bylo-

li přiděleno, jinak datum narození) a prohlásí, zda u ní netrvá překážka provozování 

živnosti, či zda jí nebylo sankčně zrušeno živnostenské oprávnění v posledních třech 

letech, 

- hodlá-li provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, uvede výše 

uvedené údaje také o jeho osobě, 

- místo podnikání2 

- předmět podnikání, který musí vymezit s dostatečnou určitostí a jednoznačností 

(předmět podnikání živnosti volné musí být ohlášen v souladu s nařízením vlády3, 

předmět podnikání u živnosti řemeslné, vázané či koncesované musí být ohlášení 

v souladu s přílohami živnostenského zákona v úplném nebo částečném rozsahu), 

- identifikační číslo, bylo-li přiděleno, 

- provozovnu, ve které bude provozování živnosti zahájeno bezprostředně po vzniku 

živnostenského oprávnění, 

- datum zahájení provozování živnosti, pokud není tento datum shodný s datem 

vzniku živnostenského oprávnění, 

- datum ukončení provozování živnosti, pokud podnikatel zamýšlí provozovat živnost 

na dobu určitou, 

- údaj o tom, zda hodlá provozovat živnost průmyslovým způsobem. 

Právnická osoba v ohlášení, popř. v žádosti o koncesi uvede: 

- obchodní firmu nebo název, sídlo a jméno a příjmení, státní občanství, rodné číslo a 

bydliště nebo adresu pobytu na území České republiky, pokud byl povolen, osoby 

nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členy a prohlásí, zda u 

těchto osob netrvá překážka provozování živnosti, a způsob, jakým za právnickou 

                                                 
2 § 2 odst. 3 zákona č. 513/1991 obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů:  
místem podnikání fyzické osoby je adresa zapsaná jako její místo podnikání  v obchodním rejstříku nebo 
v jiné zákonem upravené evidenci.  
3 Nařízení vlády č. 140/2000 Sb., který se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění zákona č. 
486/2000 Sb. 
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osobu jednají, zda netrvá překážka provozování živnosti též právnické osobě a zda 

nebylo sankčně zrušeno živnostenské oprávnění v posledních třech letech, 

- hodlá-li provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, uvede výše 

uvedené údaje také o jeho osobě, 

- umístění organizační složky podniku v České republice a údaje týkající se 

vedoucího organizační složky podniku (stejné jako u statutárního orgánu), jde-li o 

zahraniční právnickou osobu, 

- identifikační číslo, bylo-li přiděleno, 

- předmět podnikání, který stejně u jako fyzické osoby, musí být v souladu 

s příslušnými ustanoveními živnostenského zákona, 

- provozovnu, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno bezprostředně po 

vzniku živnostenského oprávnění, 

- datum zahájení provozování živnosti, 

- datum ukončení provozování živnosti, pokud právnická osoba hodlá provozovat 

živnost na dobu určitou a  

- údaj o tom, zda hodlá živnost provozovat průmyslovým způsobem. 

Novelou živnostenského zákona č. 214/2006 Sb. došlo k rozšíření pravomocí 

živnostenských úřadů jako centrálních registračních míst (dále jen CRM). Podnikatelé 

mohou od 1. srpna 2006 oznámit zahájení podnikatelské činnosti, včetně změn a údajů 

pro všechny instituce, tj. registrace pro daňové účely, plnění oznamovací povinnosti a 

dalších povinností vůči České správě sociálního zabezpečení, úřadům práce a 

zdravotním pojišťovnám, přímo na živnostenském úřadu. 

2.6.3. Doklady  k ohlášení živnosti či žádosti o koncesi 

Doklady, které se povinně přikládají k ohlášení resp. k žádosti o koncesi, jsou 

odlišné pro osobu fyzickou a pro osobu právnickou. U dokladů předkládaných 

právnickými osobami se požadují obdobné náležitosti jako u fyzických osob, u 

zahraničních osob kromě toho i doklad o zápisu v obchodním nebo obdobném rejstříku 

v zahraničí. 

Fyzická osoba dokládá výpis z rejstříku trestů. Není-li však tento výpis doložen, 

živnostenský úřad je již v současné době schopen si o tento doklad požádat 

prostřednictvím dálkového přístupu. Jedná-li se o zahraniční fyzickou osobu, 

živnostenský zákon rozlišuje, zda se jedná o příslušníka členského státu Evropské unie 

či občana tzv. třetího státu. Tito podnikatelé potom ještě mimo rejstříku českého 
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dokládají rejstřík trestů z domovského státu. Jestliže je k živnosti ustanovován 

odpovědný zástupce, dokládá podnikatel rejstřík trestů i u této osoby. Obdobně dokládá 

výpis z rejstříku trestů i vedoucí organizační složky umístěné na území  České 

republiky. Žádný z výše uvedených dokladů však nesmí být starší než 3 měsíce. 

Fyzická i právnická osoba dále přikládá k ohlášení resp. k žádosti o koncesi: 

- doklady prokazující odbornou způsobilost, popřípadě odbornou způsobilost 

odpovědného zástupce, pokud ji živnostenský zákon vyžaduje. Doklady o vzdělání 

vydané v zahraničí musí být opatřeny nostrifikační doložkou a v případě dokladů o 

vysokoškolském vzdělání osvědčením o uznání podle zvláštního právního předpisu4.  

- doklady prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž je umístěno místo 

podnikání (u právnické osoby se jedná o sídlo společnosti). Tento doklad nedokládá 

ta fyzická osoba, jejíž místo podnikání je shodné s bydlištěm. 

- výpis z obchodního rejstříku,  je-li v něm zapsána. Tento doklad nesmí být  starší 3 

měsíců. 

- prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, podpis na 

prohlášení musí být úředně ověřen, neučiní-li odpovědný zástupce prohlášení 

osobně před živnostenským úřadem. 

- doklad o zaplacení správního poplatku podle zvláštního právního předpisu5. 

Zahraniční fyzická osoba, která hodlá na území České republiky provozovat 

živnost a která má podle zvláštního zákona6 povinnost mít pro pobyt na území České 

republiky povolení, musí kromě všech výše uvedených dokladů doložit doklad 

prokazující udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu. 

Tato povinnost se však nevztahuje na tu zahraniční fyzickou osobu, která hodlá na 

území České republiky provozovat živnost prostřednictvím organizační složky svého 

podniku. 

2.6.4. Vydání živnostenského listu  

Má-li ohlášení všechny náležitosti a ohlašovatel splňuje zákonem stanovené 

podmínky, je živnostenský úřad povinen nejpozději do 15 dnů od doručení ohlášení 

vydat živnostenský list. Lhůta pro vydání živnostenského listu je lhůtou pořádkovou, 

                                                 
4 Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských 
států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace) 
5 Zákon č. 634/2004 Sb.,  o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
6 Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů 
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která neběží po dobu lhůty určené k odstranění nedostatků ohlášení. Znamená to tedy, 

že v případech, kdy ohlášení živnosti není bezvadné a podnikatel byl vyzván 

k odstranění těchto závad, se lhůta pro vydání živnostenského listu staví automaticky ze 

zákona a není nutno přerušovat řízení, čímž se zjednodušuje administrativa a 

hospodárnost celého procesu. Odstraněním závad ve stanovené nebo prodloužené lhůtě 

se zachová právo z původního ohlášení a živnostenský úřad řízení ukončení vydáním 

živnostenského listu. 

V případě, že však ohlašovatel závady neodstraní ve stanovené lhůtě nebo ve 

lhůtě prodloužené, živnostenský úřad rozhodne, že živnostenské oprávnění ohlášením 

nevzniklo.  

Ohlašuje-li živnost zahraniční osoba, která se povinně zapisuje do obchodního 

rejstříku nebo  obchodní společnost, založená podle obchodního zákoníku7 a k ohlášení 

živnosti předloží všechny potřebné doklady, vydá živnostenský úřad živnostenský list 

bez identifikačního čísla a bez udání data vzniku živnostenského oprávnění. V těchto 

případech totiž identifikační číslo přiděluje právě obchodní rejstřík příslušného 

krajského soudu a právo provozovat živnost vzniká těmto osobám až dnem nabytí 

právní moci usnesení o zápisu do tohoto rejstříku. 

Jestliže u podnikatele dojde  ke změně údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro 

ohlášení živnosti, je povinen tuto skutečnost nahlásit živnostenskému úřadu do 15 dnů 

ode dne jejich vzniku a zároveň předložit potřebné doklady. 

Po předložení výše uvedených dokladů poté živnostenský úřad buď vydá nový 

„změnový“ živnostenský list (změna příjmení, bydliště, místa podnikání) anebo 

vyhotoví vyrozumění o zápisu do živnostenského rejstříku (změna provozovny, 

odpovědného zástupce, apod.). 

2.6.5. Koncesní listina 

U koncesovaných živností se narozdíl od ohlašovacích živností o subjektivním 

právu na podnikání, které je zaručeno ústavou, skutečně rozhoduje. Podání žádosti o 

koncesi neopravňuje žadatele k zahájení provozu živnosti (v tomto případě by šlo o 

nedovolené podnikání se všemi sankčními důsledky). Podání žádosti pouze umožňuje, 

                                                 
7 § 57 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník: 
Nevyplývá-li z jiných ustanovení tohoto zákona něco jiného, zakládá se společnost společenskou 
smlouvou podepsanou všemi zakladateli. Pravost podpisů zakladatelů musí být úředně ověřena. 
Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným a zakladatelská smlouva akciové společnosti musí 
mít formu notářského zápisu. 
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aby – jsou-li splněny předepsané náležitosti – bylo zahájeno řízení o udělení koncese. 

Živnostenský úřad je povinen, až na výjimky, předložit žádost o koncesi k vyjádření 

orgánům podle zvláštních předpisů. Stanoviskem těchto orgánů je živnostenský úřad 

vázán.  

Pokud tedy podnikatel splní všechny podmínky živnostenského zákona včetně 

podmínek a kritérií stanovených v příloze živnostenského zákona, která obsahuje 

seznam koncesovaných živností, zahájí řízení o udělení koncese. Řízení je ukončeno 

vydáním rozhodnutí o udělení koncese. Toto rozhodnutí musí živnostenský úřad  vydat 

do 60 dnů ode dne podání žádosti. Po nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese, 

vydá živnostenský úřad podnikateli do 15 dnů koncesní listinu. 

Zjistí-li živnostenský úřad, že k žádosti o koncesi nejsou doloženy všechny 

potřebné náležitosti, vyzve žadatele ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení žádosti 

k odstranění závad. Ve výzvě musí stanovit přiměřenou lhůtu k jejich odstranění, 

nejméně však 15 dnů. Jsou-li k tomu závažné důvody, může živnostenský úřad na 

základě písemného podnětu žadatele lhůtu i opakovaně prodloužit. Po dobu této lhůty 

(uvedené ve výzvě) se řízení o udělení koncese přerušuje. Odstraní-li žadatel závady ve 

stanovené nebo prodloužené lhůtě, živnostenský úřad zahájí projednání žádosti. 

V opačném případě živnostenský úřad řízení zastaví. 

Podnikatel je povinen nahlásit živnostenskému úřadu všechny změny údajů a 

dokladů, stanovených jako náležitosti žádosti a koncesi, a to do 15 dnů od vzniku 

změny. Povinnost podnikatele oznámit všechny změny je obdobná jako u ohlašování 

změn u živností ohlašovacích. Na základě oznámení těchto změn živnostenský úřad 

podle okolnosti případu změní rozhodnutí o udělení koncese, vydá koncesní listinu se 

změněnými údaji, nebo rozhodne o pozastavení provozování živnosti nebo živnostenské 

oprávnění zruší anebo písemně vyrozumí podnikatele o provedení změny 

v živnostenském rejstříku.  

2.7. Zánik živnostenského oprávnění 

Zánik živnostenského oprávnění upravuje zákon společně pro živnosti ohlašovací 

i živnosti koncesované jako zánik ze zákona, a to z konkrétně vyjmenovaných důvodů 

nebo jako zánik z rozhodnutí živnostenského úřadu. Živnost a tedy i živnostenské 

oprávnění jsou zásadně vázány na osobu podnikatele a s tím souvisejí i důvody jeho 

zániku. Živnostenské oprávnění dle příslušných ustanovení živnostenského zákona 

zaniká: 
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a) smrtí podnikatele, nepokračují-li dědicové, správce dědictví nebo insolvenční 

správce, a to za určitých podmínek a zákonem stanovené lhůtě (kapitola 2.3.6.), 

b) zánikem právnické osoby, nedojde-li při přeměně společnosti nebo družstva podle 

zvláštního právního předpisu k zániku společnosti nebo družstva anebo k převodu 

jmění společnosti na jednoho společníka podle zvláštního právního předpisu a splní-

li nově vzniklé subjekty povinnosti stanovené živnostenským zákonem8, 

c) uplynutím doby, pokud živnostenský list nebo koncesní listina byly vydány na dobu 

určitou – v případě, že podnikatel před uplynutím doby, na kterou byly živnostenský 

list nebo koncesní listina vydány, oznámí změnu data provozování živnosti nebo 

požádá o změnu koncesní listiny vydané na dobu určitou v tomto údaji, 

živnostenské oprávnění nezaniká,  

d) výmazem zahraniční osoby nebo jejího předmětu podnikání z obchodního rejstříku, 

e) stanoví-li tak zvláštní právní předpis a 

f) rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění. 

2.8. Zrušení živnostenského oprávnění 

Živnostenský zákon v § 58 podrobněji upravuje zánik živnostenského oprávnění 

rozhodnutím živnostenského úřadu, který živnostenský list nebo koncesní listinu vydal. 

Důvodem může být zejména závažná skutečnost, která nastala na straně podnikatele. 

Mezi tyto důvody například patří ztráta bezúhonnosti a dále případy, kdy podnikatel 

závažným způsobem porušil nebo porušuje podmínky stanovené rozhodnutím o udělení 

koncese, živnostenským zákonem nebo zvláštními právními předpisy. Novela 

živnostenského zákona č. 356/1999 (účinná od 1. března 2000) nově upravila možnost 

zrušit živnostenské oprávnění, jestliže tak navrhne příslušný orgán sociálního 

zabezpečení z důvodu neplnění závazků vůči státu na úseku sociálního zabezpečení, a 

dále v případě, že podnikatel neprovozuje živnost po dobu delší než 4 roky. V závislosti 

na povaze této skutečnosti je živnostenský úřad povinen živnostenské oprávnění zrušit 

vždy, eventuálně má na výběr mezi zrušením nebo pozastavením oprávnění.  

Mezi případy, kdy je živnostenský úřad povinen zrušit živnostenské oprávnění, 

patří i dobrovolné ukončení živnosti, neboť vzhledem k principu živnostenské svobody 

nelze podnikatele k provozování živnosti nutit. 

                                                 
8 § 69 a následující zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů týkající se 
přeměny společnosti (přeměna společnosti fúzí, převodem jmění na společníka, rozdělením, sloučením 
nebo splynutím) 
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2.9. Živnostenský rejstřík 

Živnostenský rejstřík je informačním systémem veřejné správy9, jehož správcem 

je Živnostenský úřad České republiky a provozovateli jsou obecní živnostenské úřady a 

krajské živnostenské úřady. Živnostenský úřad České republiky do tohoto informačního 

systému zapisuje další údaje statistického a evidenčního charakteru související 

s provozováním živnosti. Za tím účelem mohou být sdružovány informace a údaje 

z jiných  informačních systémů a registrů. 

Živnostenský rejstřík slouží k informovanosti zainteresované veřejnosti i státních 

orgánů, jako jsou například policie, soudy, daňové úřady apod. Zápisy v živnostenském 

rejstříku nejsou však svým charakterem totožné s obchodním rejstříkem.  

Je třeba dále upozornit, že výčet údajů, které obsahuje živnostenský rejstřík, je 

užší než výčet údajů zapsaných do obchodního rejstříku. Naproti tomu živnostenský 

rejstřík zahrnuje všechny právnické i fyzické osoby provozující nějakou živnost, 

zatímco dle obchodního zákoníku se tuzemské fyzické osoby do obchodního rejstříku 

zapisují jen na vlastní žádost, nebo stanoví-li tak zvláštní zákon. Tím se zvyšuje význam 

živnostenského rejstříku, který se tak v řadě případů může stát jediným zdrojem 

úředních informací i o podnicích většího rozsahu, je-li podnikatel fyzická osoba 

s bydlištěm na území České republiky. 

Živnostenský rejstřík má dvě části, a to veřejnou, do níž může nahlížet každý, a 

část neveřejnou, do které může nahlížet jen ten, kdo osvědčí právní zájem. Právní zájem 

na nahlédnutí do neveřejné části živnostenského rejstříku se osvědčí například 

věrohodným prohlášením, že zájemce je, popřípadě bude s podnikatelem v obchodním 

styku, že potřebuje údaje pro účely soudního nebo jiného úředního řízení apod. 

Znamená to tedy, že podnikatel, který je zapsaný v živnostenském rejstříku, nemůže 

nahlížení do rejstříku bránit. 

Na požádání může živnostenský úřad vydat z veřejné, ale i neveřejné (po 

osvědčení právního zájmu) části živnostenského rejstříku úřední opis, výpis nebo 

potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o neexistenci záznamu v rejstříku.  

Údaje, které jsou vedené ve veřejné části živnostenského rejstříku, zveřejňuje 

Živnostenský úřad České republiky v elektronické podobě způsobem umožňujícím 

dálkový přístup k těmto údajům. 

                                                 
9 Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění zákona č. 517/2002 Sb. 
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2.10. Živnostenská kontrola a pokuty 

2.10.1. Živnostenská kontrola 

Živnostenskou kontrolou se ve smyslu příslušných zákonných ustanovení rozumí 

dozor nad plněním povinností stanovených živnostenským zákonem, ustanoveními 

zvláštních zákonů vztahujícími se na živnostenské podnikání a podmínkami 

provozování živnosti uloženými v koncesní listině. Tato kontrola je prováděna 

živnostenskými úřady v rozsahu jejich působnosti vymezené zákonem o živnostenských 

úřadech. Živnostenskou kontrolu je oprávněn provádět věcně a místně příslušný 

živnostenský úřad.  

Působnost živnostenské kontroly se ve smyslu příslušné zákonné úpravy vztahuje 

na podnikatele provozující živnost, na osoby podnikající neoprávněně v činnosti mající 

povahu živnosti, ale i na jejich zaměstnance, odpovědné zástupce a další fyzické osoby, 

jimž živnostenský zákon ukládá nějakou povinnost. 

S výkonem živnostenské kontroly souvisí oprávnění živnostenských úřadů ukládat 

pokuty, pozastavovat provozování živnosti nebo i zrušit živnostenské oprávnění.  

Kontrolu vykonávají pověření pracovníci živnostenských úřadů, kteří jsou 

kontrolními pracovníky ve smyslu  zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole. Pro výkon 

kontrolní činnosti jsou pracovníci živnostenských úřadů vybaveni příslušnými 

průkazkami specifikujícími rozsah jejich kontrolního oprávnění.  

2.10.2. Pokuty 

Ustanovení živnostenského zákona upravují ukládání pokut podnikateli i jiným 

osobám za porušení jejich povinností stanovené živnostenským zákonem, ale i za 

porušení povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. 

Do 1. skupiny pokut patří pokuty za neoprávněné podnikání. Neoprávněným 

podnikáním se rozumí provozování činnosti, která je předmětem živnosti bez 

živnostenského oprávnění. Za neoprávněné podnikání se považuje i jednorázové a 

nahodilé provozování živnosti po dobu jejího pozastavení. K neoprávněnému podnikání 

může docházet překročením rozsahu živnostenského oprávnění tj. v případě, že 

podnikatel nějaké živnostenské oprávnění má, ale překročí rozsah oprávnění, který se 

k jím provozované živnosti vztahuje, anebo se jedná o případ, kdy fyzická nebo 

právnická osoba nemá živnostenské oprávnění a provozuje činnost, která je předmětem 

živnosti. 
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Skutkové podstaty správních deliktů neoprávněného podnikání dělí živnostenský 

zákon podle druhu příslušné činnosti a dále podle toho, zda se jich dopustila fyzická 

nebo právnická osoba. Výše pokuty je diferencována podle toho, zda se jedná o 

neoprávněné podnikání v živnosti volné ohlašovací, řemeslné, vázané anebo 

koncesované.  

Při určení výše pokuty se přihlíží zejména k rozsahu, závažnosti, způsobu, době 

trvání a následkům protiprávního jednání. 

Do 2. skupiny pokut patří ukládání pokut za porušení jiných ustanovení 

živnostenského zákona. V této skupině již nedochází k dělení, zda se správního deliktu 

dopustila fyzická či právnická osoba a jakého druhu živnosti se porušení týká. Je pouze 

stanovena horní hranice pokuty.  

Pokutu až do výše 100 000 Kč živnostenský úřad může podnikateli uložit, jestliže 

podnikatel: 

- neustanoví v případech, kdy je k tomu povinen, odpovědného zástupce pro živnost 

koncesovanou nebo nepředloží jeho ustanovení ke schválení živnostenskému úřadu 

nebo neoznámí ukončení funkce odpovědného zástupce, 

- nedodržuje podmínky stanovené pro provozování živnosti koncesované, 

- porušuje povinnosti stanovené pro provozování živnosti zvláštními právními 

předpisy,  

- předloží nepravdivé prohlášení. 

Pokutu až do výše 1 000 000 Kč může živnostenský úřad uložit podnikateli 

v případě, že porušuje povinnosti stanovené v živnostenském zákoně (například 

nedostatečná identifikace podnikatele při smluvním vztahu, nepředložení průkazu 

živnostenského oprávnění na provozovně, neprokázání vlastnického nebo užívacího či 

obdobného práva k prostorům, v nichž má na území České republiky místo podnikání, 

liší-li se od bydliště apod.). 

Pokutu až do výše 50 000 Kč může živnostenský úřad uložit podnikateli, jestliže 

podnikatel: 

- neustanoví v případech, kdy je k tomu povinen, odpovědného zástupce pro živnost 

ohlašovací nebo neoznámí jeho ustanovení živnostenskému úřadu nebo neoznámí 

ukončení jeho funkce odpovědného zástupce, 

- neoznámí zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně živnostenskému 

úřadu. 
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Pokutu až do výše 20 000 Kč může živnostenský úřad uložit podnikateli, jestliže 

podnikatel: 

- neoznámí živnostenskému úřadu, že ustanovil odpovědného zástupce, ač k tomu 

nebyl povinen, 

- neoznámí změny nebo doplnění údajů a dokladů obsažených v ohlášení nebo 

v žádosti, na jejímž základě bylo rozhodnuto o udělení koncese. 

Živnostenský úřad dále může uložit pokutu až do výše 50 000 Kč odpovědnému 

zástupci za porušení povinností, vyplývajících pro něj ze živnostenského zákona. 

Do výše 10 000 Kč může živnostenský úřad uložit:  

- podnikateli, který oznámil přerušení provozování živnosti podle příslušných 

ustanovení živnostenského zákona a začal živnost opětovně provozovat před 

uplynutím lhůty, aniž by tuto  skutečnost předem písemně oznámil živnostenskému 

úřadu, 

- osobě, která nesplní povinnost uloženou živnostenským zákonem, nejde-li o 

podnikatele,  

- osobě, která ztěžuje postup řízení, zejména tím, že se bez závažných důvodů 

nedostaví na výzvu živnostenského úřadu, ruší přes předchozí napomenutí pořádek, 

bezdůvodně odmítá svědeckou výpověď, předložení listiny nebo provedení 

ohledání. V tomto případě se jedná o tzv. pořádkovou pokutu, která může být 

uložena i opakovaně, nebyla-li splněna povinnost ani ve lhůtě stanovené 

živnostenským úřadem. 

2.11. Podnikatelé z Evropské unie 

Euronovelou živnostenského zákona (kapitola 3.1) bylo upraveno podnikání 

státních příslušníků a právnických osob členských států Evropské unie. Za tyto státní 

příslušníky jsou dále považováni i občané dalších smluvních států Dohody o Evropském 

hospodářském prostoru, občané Švýcarské konfederace a právnické osoby se sídlem na 

území těchto států. 

Shora vyjmenované podnikatelské subjekty mohou na území České republiky 

dočasně poskytovat služby v rozsahu svého podnikatelského oprávnění v souladu se 

Smlouvou o založení Evropského společenství10. 

                                                 
10 Čl. 50 Smlouvy o založení Evropského společenství: 
Za službu se považují výkony poskytované zpravidla za úplatu, pokud nejsou upraveny ustanoveními o 
volném pohybu zboží, kapitálu a osob a  které mají dočasný charakter a přeshraniční prvek. 
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3. Novely živnostenského zákona 

Do současné doby byl zákon více než stokrát novelizován. Většina z nich však 

pouze promítla do živnostenského zákona změny zvláštních právních předpisů a 

nedocházelo vlastně ke změně celkové koncepce zákona.  

3.1. Zásadní novely zákona 

Pokus o širší a zásadní změnu přinesla až novela živnostenského zákona přijatá 

pod č. 286/1995 Sb., která podstatně liberalizovala vstup do podnikání a snížila počet 

živností, u nichž se pro získání živnostenského oprávnění požaduje prokázání odborné 

způsobilosti. Tak se například z ohlašovací živnosti vázané „Prodej drogistického 

zboží“ stala ohlašovací živnost volná. Stávajícím podnikatelům byla tato živnost 

transformována do živnosti volné a noví podnikatelé již při ohlášení této živnosti 

nemuseli živnostenskému úřadu prokazovat splnění odborné způsobilosti pro 

provozování živnosti. 

Další významnou novelou živnostenského zákona byla novela přijatá pod č. 

356/1999 Sb. Ode dne účinnosti novely musel být odpovědný zástupce 

v pracovněprávním vztahu k podnikateli. Výjimku tvořily pouze případy, kdy byli 

podnikatel a odpovědný zástupce manželi. Opět došlo k přesunu mezi jednotlivými 

reglementovanými a volnými živnostmi. U některých živností došlo ke změně názvu, ke 

sloučení nebo naopak k rozdělení živností. Dále byly ze živnostenského zákona 

vyjmuty určité druhy činností, na které bylo dosud nutné vlastnit živnostenské 

oprávnění. Jednalo se například o přírodní léčitele, restaurování kulturních památek 

nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, 

rozhodců při rozhodování majetkových sporů apod. Do zákona byla zakotvena 

povinnost podnikatele do jednoho roku od účinnosti této novely doložit doklady o 

vlastnickém nebo jiném právu k objektům nebo místnostem, v nichž bylo umístěno 

sídlo nebo místo podnikání  (v případě, že se místo podnikání lišilo od bydliště) nebo 

organizační složky zahraniční osoby umístěné na území České republiky. Tato 

povinnost se však vztahovala i na podnikatele, kterým byl vydán průkaz živnostenského 

oprávnění přede dnem účinnosti tohoto zákona. Řada podnikatelů však  nebyla schopna 

tento doklad živnostenskému úřadu předložit a byla nucena tzv. sjednotit místo 

podnikání (případně sídlo) s bydlištěm. V tom případě totiž nemuseli výše uvedené 

doklady živnostenskému úřadu dokládat. Další velkou změnou byla povinnost 
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zahraniční fyzické osoby, která měla již živnostenské oprávnění vydané před touto 

novelou a která zároveň nebyla podnikatelem v zahraničí a na území České republiky 

měla zřízený podnik, doložit živnostenskému úřadu doklad o splnění podmínky pobytu 

za účelem podnikání. Tento doklad musela zahraniční fyzická osoba doložit do jednoho 

roku od účinnosti této novely. V případě nesplnění této povinnosti živnostenský úřad 

přistoupil k sankčnímu zrušení živnostenského oprávnění.  

A v neposlední řadě, novela č. 356/1999 Sb. účinná od 1. března 2000, zmocnila 

vládu k vydání nařízení, kterým byla stanovena obsahová náplň jednotlivých živností. 

Tato zmocňovací ustanovení se týkala všech živností, tj. ohlašovacích i koncesovaných. 

Aby bylo možno toto zmocnění beze zbytku naplnit, bylo nutné dalším prováděcím 

předpisem stanovit seznam oborů živností volných. Bez tohoto seznamu by nebylo 

možno obsahové náplně jednotlivých živností stanovit. Na základě výše uvedeného bylo 

ve Sbírce zákonů zveřejněno Nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanovil seznam 

oborů živnosti volných a dále Nařízení vlády č. 469/2000 Sb.,  kterým se stanovily 

obsahové náplně jednotlivých živností.  

Vstupem České republiky do Evropské unie vstoupila v platnost tzv. Euronovela 

živnostenského zákona (zákon č. 167/2004 Sb.). Tato novela nově upravila postavení 

občanů z členských států Evropské unie, dalších smluvních států Dohody o Evropském 

hospodářském prostoru a Švýcarska jako subjektů podnikání.  

Od účinnosti euronovely je deklarováno právo státních příslušníků členských států 

Evropské unie a právnických osob se sídlem na území některého z členských států 

Evropské unie poskytovat dočasně služby na území České republiky. Princip volného 

poskytování služeb spočívá v právu podnikatele, který získal podnikatelské oprávnění 

v jednom členském státě, poskytovat na území hostitelského členského státu dočasně a 

příležitostně služby. Pojem poskytování služeb zahrnuje de facto jakoukoliv 

podnikatelskou činnost, která je zpravidla prováděna za úplatu. Dočasnost poskytování 

služeb není v legislativě evropského společenství vymezena, ale je nutné tento pojem 

chápat jako výkon činnosti založený na příležitostném a občasném základě. 

Euronovela přinesla i další změny. Pracovněprávní vztah odpovědného zástupce a 

podnikatele byl změněn na vztah smluvní. Prokazování odborné způsobilosti u 

některých reglementovaných živností je možné od této novely navíc prokázat též 

dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o 

uznávání odborné kvalifikace. Mezi povinnosti podnikatele byla dále zakotvena 

povinnost vydat na základě žádosti zákazníka doklad o zakoupení zboží nebo poskytnutí 
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služby a bylo stanoveno, jaké údaje takový doklad musí obsahovat. Do všeobecných 

podmínek provozování živnosti byla doplněna povinnost podnikatele při ohlášení či 

žádosti o koncesi předložit tzv. bezdlužnost od příslušné správy sociálního zabezpečení 

a dále čestně prohlásit, že nemá nedoplatky na pojistném na veřejném zdravotním 

pojištění. Tak jako v předešlých „velkých novelách“ živnostenského zákona, tak i touto 

novelou došlo k úpravě některých živností (sloučení, rozdělení, přesunům živností 

apod.). 

Poslední „klasická“ novela živnostenského zákona, která je přímo zaměřena na 

úpravy podmínek živnostenského podnikání, byla přijata v roce 2006 pod č. 214/2006 

Sb. Novela  zrušila povinnost právnických osob ustanovovat odpovědného zástupce pro 

živnosti ohlašovací volné, tedy pro živnosti, u kterých není potřeba dokládat odbornou 

způsobilost. 

Došlo i ke změně živnostenského rejstříku. Nová úprava živnostenského rejstříku 

zásadně změnila celou koncepci dosavadního uspořádání rejstříků živnostenského 

podnikání. Ty byly doposud v podstatě samostatnými rejstříky vedenými jednotlivými 

živnostenskými úřady v působnosti jejich správních obvodů. Touto novelou však došlo 

k novému řešení živnostenského registru jako jednotného informačního systému 

splňujícího požadavky na informační systémy veřejné správy, spravovaného 

Živnostenským úřadem České republiky a provozovaného jednotlivými živnostenskými 

úřady.  

Došlo k rozšíření pravomocí živnostenských úřadů jako centrálních registračních 

míst (dále jen CRM). Zlepšení pro fyzické osoby vstupující do živnostenského 

podnikání spočívá v podstatě v tom, že některé úkony, které v minulosti musel 

podnikatel činit odděleně, je možno provést na jednom úředním místě, tedy na CRM.  

Konkrétně se jedná o to, že podnikatel má možnost podat spolu s ohlášením 

živnosti nebo podáním žádosti o koncesi také: 

1) přihlášku k registraci pro účely daní a poplatků (například registrace plátce daně z 

příjmů, registrace k silniční dani, registrace k dani z přidané hodnoty apod.,  

2) k důchodovému pojištění a ke zdravotnímu pojištění, oznámit zahájení samostatné 

výdělečné činnosti pro účely sociálního zabezpečení, 

3) oznámit zahájení nebo ukončení samostatné výdělečné činnosti u zdravotní 

pojišťovny  nebo  

4) oznámit vznik volného pracovního místa, resp. jeho obsazení.  



Novely živnostenského zákona   34 

Žádosti, resp. přihlášky podnikatel předkládá na tiskopisu vydaném Ministerstvem 

průmyslu a obchodu. Povinností živnostenských úřadů je předat tyto údaje v zákonem 

stanovené lhůtě příslušným úřadům. Jednotlivé procesy jsou vyjádřeny pomocí obrázku 

č. 1. 

 

Obrázek 1 Procesy na CRM (Zdroj MPO ČR) 
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3.2. Novela 130/2008 Sb. 

Dne 17. dubna 2008 byl ve Sbírce zákonů vydán zákon č. 130/2008 Sb., 

s účinností od 1. července letošního roku. 

Tato novela zásadním způsobem změní stávající právní normu. Bude se jednat 

zejména o tyto změny:  

- zruší se místní příslušnost živnostenských úřadů. V praxi to bude znamenat, že 

podnikatel bude moci ohlásit živnost či podat žádost o koncesi na kterémkoliv 

živnostenském úřadu v České republice,  

- podnikatelé nebudou povinni oznamovat údaje, které bude mít živnostenský úřad 

k dispozici, anebo si je bude moci získat z jiných registrů veřejné správy, 

- přestane platit systém – jedna živnost = jeden živnostenský list,  

- místo živnostenského listu či koncesní listiny bude vydáván jeden jediný průkaz pro 

všechny živnosti podnikatele, který bude mít formu výpisu ze živnostenského 

rejstříku,  

- podnikatel nebude platit správní poplatek za vystavení každého nového či 

změnového průkazu živnostenského oprávnění, ale pouze za tento výpis, který 

obsáhne všechny provozované činnosti, ve kterých podnikatel podniká. 

Pokud bude podnikatel ohlašovat řemeslnou živnost a doloží živnostenskému 

úřadu doklady o vzdělání v tomto oboru, nebude muset dále dokládat, tak jako 

v současné době, praxi v oboru. Praxe v oboru bude obdobně prověřována a 

v neodůvodněných případech zkrácena i u vázaných nebo koncesovaných živností. 

Podstatnou změnu přinese i deregulace jednotlivých živností. Dojde k výraznému 

snížení počtu reglementovaných živností a bude pouze jedna volná ohlašovací živnost, 

v rámci které budou stanoveny obory činností, které do této živnosti budou náležet. 
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4. Praktický příklad  

1. října roku 2000 nabyl účinnosti  zákon č. 159/1999 Sb., o některých 

podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a  zákona č. 455/1991 Sb., o 

živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

Dosud všichni, kdo působili na trhu v oblasti cestovního ruchu, působili jako 

nositelé živnostenských oprávnění k provozování živnosti ohlašovacích volných. Tyto 

činnosti byly označovány mnoha způsoby a nebylo přesně vymezeno, jaká oprávnění 

tyto živnosti zahrnují. Tak jako tomu je u všech ohlašovacích živností volných, 

nestanoví živnostenský zákon pro tyto živnosti žádné podmínky odborné způsobilosti. 

Zákon č. 159/1999 Sb., (dále jen zákon) přinesl zásadní změnu. Zavedl dvě nové 

živnosti – ohlašovací živnost vázanou – provozování cestovní agentury a 

koncesovanou živnost – provozování cestovní kanceláře. U ohlašovacích živností 

vázaných již živnostenský zákon stanoví, jakou odbornou způsobilost musí žadatel 

splnit. Odborná způsobilost je kombinací vzdělání a praxe. Žadatel o živnostenské 

oprávnění k provozování cestovní agentury, byl povinen doložit buď vysokoškolské 

vzdělání a 1 rok praxe v oboru, nebo úplné střední vzdělání a 3 roky praxe v oboru. U 

koncesovaných živností stanovil živnostenský zákon ještě přísnější požadavky na 

odbornou způsobilost. Žadatel o koncesi k provozování cestovní kanceláře byl povinen 

doložit buď vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v oboru, nebo minimálně vyšší 

odborné vzdělání a 3 roky praxe v oboru, nebo úplně střední odborné vzdělání a 6 roků 

praxe v oboru. Kromě požadavků odborné způsobilosti musel žadatel o koncesi splnit 

další podmínky stanovené zákonem, zejména uzavřít smlouvu o pojištění v rozsahu 

stanoveném zákonem.  

Ti nositelé dosavadních živnostenských oprávnění, kteří se rozhodli pro 

ohlašovací živnost vázanou – provozování cestovní agentury, byli povinni ve lhůtě 6 

měsíců od dne nabytí účinnosti zákona, tj. od 1. října 2000, předložit živnostenskému 

úřadu doklady, kterými prokázali, že splňují podmínky odborné způsobilosti stanovené 

zákonem. Na základě předložených dokladů vydal živnostenský úřad živnostenský list. 

Pokud byly tyto doklady neúplné nebo nedostatečné, byli tito podnikatelé 

živnostenským úřadem vyzvání k doplnění či odstranění závad. Museli však tak učinit 

ve stanovené 6měsíční lhůtě. Pokud tak neučinili, museli trh v oblasti cestovního ruchu 
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opustit, neboť živnostenská oprávnění uplynutím 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti 

zákona zanikla. 

Tento podnikatel mohl vstoupit na trh v oblasti cestovního ruchu znovu, avšak za 

stejných podmínek jako každý jiný uchazeč o získání živnostenského oprávnění. 

Znamenalo to tedy, že ohlášení živnosti muselo splňovat všechny požadavky stanovené 

živnostenským zákonem a musely k němu být připojeny všechny požadované doklady. 

Tento úkon však již byl zpoplatněn podle platných předpisů. Transformace 

živnostenského oprávnění, která byla provedena v 6měsíční lhůtě správnímu poplatku 

nepodléhala. O tuto výhodu nositel dosavadního živnostenského oprávnění přišel. 

Ti nositelé dosavadních živnostenských oprávnění, kteří se rozhodli pro 

koncesovanou živnost – provozování cestovní kanceláře, museli stejně jako žadatelé o 

vázanou živnost ve lhůtě 6ti měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona, předložit 

živnostenskému úřadu doklady, kterými prokázali, že splňují podmínky odborné 

způsobilosti stanovené zákonem a dále doklady, které byly nezbytné pro vydání 

stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj. Tyto doklady jsou taxativně vyjmenovány 

v zákoně.  

Žadatel o koncesi nově předloží smlouvu s pojišťovnou v rozsahu stanoveném 

v zákoně, podnikatelský záměr, u subjektů nově vstupujících na trh prohlášení o 

předpokládaném datu zahájení činnosti a prohlášení, zda v posledních 5 letech nebylo 

zrušeno živnostenské oprávnění k provozování cestovní kanceláře nebo cestovní 

agentury, a to z důvodu porušení povinností uložených zákonem nebo z důvodu úpadku. 

Tato povinnost se vztahuje jak na fyzické tak i právnické osoby, které jsou žadatelem 

nebo na fyzickou osobu, která je statutárním orgánem právnické osoby, která je 

žadatelem. 

Pokud nositelé dosavadních živnostenských oprávnění ve stanovené 6 měsíční 

lhůtě předložili uvedené doklady živnostenskému úřadu, mohli ve své činnosti 

pokračovat na základě původního živnostenského oprávnění až do dne nabytí právní 

moci rozhodnutí o udělení koncese. V tomto případě zákon pamatoval i na případy, kdy 

byla žádost podána až v závěru 6 měsíční lhůty a řízení nebylo možno ukončit do 6 

měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona.  

Živnostenský úřad prověřil podanou žádost o  koncesi a v případě zjištění, že 

náležitosti žádosti o koncesi splněny nebyly, vyzval dle příslušných ustanovení 

živnostenského zákona ve lhůtě 30 dnů od doručení žádosti  podnikatele k odstranění 

závad. V této výzvě pak podnikateli stanovil přiměřenou lhůtu, nejméně však 15 dnů. 
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V případě vážných důvodů, mohl živnostenský úřad na žádost podnikatele lhůtu i 

opakovaně prodloužit. Po dobu lhůty uvedené ve výzvě neběžela lhůta pro vydání 

rozhodnutí o udělení koncese. Pokud žadatel závady ve stanovené nebo prodloužené 

lhůtě odstranil, živnostenský úřad zahájil projednání žádosti. Pokud žadatel závady 

neodstranil, živnostenský úřad řízení o koncesi zastavil.  

Shledal-li živnostenský úřad žádost jako úplnou, předložil ji do 30 dnů od 

doručení žádosti k posouzení Ministerstvu pro místní rozvoj České republiky k zaujetí 

stanoviska. Ministerstvo opět posoudilo předložené doklady a jestliže byly bezvadné, 

vydalo kladné stanovisko. Pokud však například pojistná smlouva nesplňovala 

podmínky stanovené zákonem nebo měl žadatel zrušeno živnostenské oprávnění k 

provozování cestovní kanceláře nebo cestovní agentury před méně než 5 lety, vydalo 

Ministerstvo pro místní rozvoj záporné stanovisko. 

Stanoviskem ministerstva byl živnostenský úřad vázán. V případě záporného 

stanoviska živnostenský úřad žádost zamítl a v případě stanoviska kladného a za 

podmínky, že byly splněny všeobecné a zvláštní podmínky pro provozování živnosti, 

vydal živnostenský úřad kladné rozhodnutí. Do 15 dnů od nabytí právní moci tohoto 

rozhodnutí pak živnostenský úřad vydal koncesní listinu. 

Všechny tyto změny v oblasti živnostenského podnikání v cestovním ruchu 

nebyly samoúčelné. Po skončení transformačního období a ukončení všech řízení o 

udělení koncese k provozování cestovní kanceláře měly na trhu působit pouze cestovní 

kanceláře a cestovní agentury, tedy subjekty, kterým zákon uložil řadu nových 

povinností mimo jiné i proto, aby se právní postavení a ochrana zákazníků dostaly na 

úroveň běžnou v členských státu Evropské unie. 

V souvislosti s přijetím tohoto zákona, došlo opravdu k „vyčištění“ trhu v oblasti 

cestovního ruchu. Je však třeba se také zmínit, že zpřísněná pravidla pro oblast 

podnikání v cestovním ruchu, měla obzvláště pak v prvních letech za následek krach 

řady cestovních kanceláří. 

Novelou zákona, která vstoupila v účinnost 1. srpna 2006, byla dále omezena 

činnost cestovních agentur. Dle této novely již nebyly cestovní agentury oprávněny 

prodávat kombinaci služeb sestavené na základě individuální objednávky, neboť ty jsou 

podle předmětné novely považovány za zájezd, tedy produkty, které smí prodávat pouze 

cestovní kancelář. V praxi to znamenalo, že některé cestovní agentury měly snahu 

transformovat svoji činnost na cestovní kancelář. V tomto případě však nešlo o 

transformace jako v případě přechodu ohlašovacích živností volných na živnosti vázané 
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či koncesované. Podnikatel, který vlastnil živnostenské oprávnění s předmětem 

podnikání „Provozování cestovní agentury“ a chtěl i nadále nabízet a prodávat 

kombinace služeb, tj. zájezdy, byl povinen požádat živnostenský úřad o koncesní 

listinu. V těchto případech probíhalo tedy klasické správní řízení o udělení koncese.  

Jak jsem se již v úvodu své bakalářské práce zmínila, pracuji na živnostenském 

úřadu v Děčíně. V níže uvedené tabulce a grafu jsem se pokusila názorně ukázat, jaký 

vliv měl přijatý zákon na podnikatele, kteří vykonávali nebo vykonávají činnosti 

v oblasti cestovního ruchu.  

Uvedeny jsou statistické údaje, které se týkají počtů jednotlivých živností tak, jak 

byly postupně podnikateli ohlašovány na živnostenském úřadu v Děčíně v letech 1999 - 

2007. 

  

Druh živnosti 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Cestovní kancelář 
- volná živnost 42 40x)               

Cestovní kancelář 
- koncesovaná živnost   3 3 4 5 6 3 2 1 

Cestovní agentura 
- vázaná živnost   22 26 34 35 35 37 36 41 

 
Tabulka č. 1Vývoj živností v letech 1999 – 2007 v místní příslušnosti živnostenského úřadu Děčín  
(Pramen: IS RŽP MPO ČR, statistické údaje ŽÚ Děčín) 
x) u zbývajících živností byl proveden zánik pro nedoložení dokladů nebo byla živnost zrušena na 
základě vlastní žádosti podnikatele  
 

 
Graf č.1 Grafické znázornění vývoje živností v místní příslušnosti živnostenského úřadu Děčín 
 (Pramen: IS RŽP MPO ČR, statistické údaje ŽÚ Děčín) 
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Z uvedených statistických údajů je tedy patrné, že od roku 1999 došlo 

k výraznému poklesu počtu podnikatelů, kteří podnikají v oblasti cestovního ruchu na 

základě koncesované živnosti „Provozování cestovní kanceláře“. Většina z nich zvolila 

možnost (po doložení dokladů odbornosti) transformace volné živnosti na živnost 

vázanou „provozování cestovní agentury“.  

Podobný vývoj byl zaznamenán i na ostatních živnostenských úřadech v celé 

republice.  

Novelou živnostenského zákona (účinnost od 1. července 2008), se vázaná živnost 

„Provozování cestovní agentury“ opět přesouvá a stane se  jedním z bodů ohlašovací 

živnosti volné. V praxi to bude znamenat, že podnikatelé při ohlášení činnosti cestovní 

agentury nebudou povinni dokládat odbornou způsobilost. 
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5. Závěr 

Živnostenský zákon tvoří základní pilíř pro oblast živnostenského podnikání. 

Specifikuje subjekty  oprávněné provozovat živnost, ale mimo jiné upravuje i podmínky 

pro vstup do podnikání a kontrolu nad jejich dodržováním.  Řeší otázku vzniku 

živnostenského oprávnění, ale i jeho případný zánik či zrušení. 

Od účinnosti tohoto zákona uběhlo již více než 15 let a byl mnohokrát 

novelizován. Tyto novely více či méně zasáhly podnikatelskou veřejnost. Bylo 

několikrát upraveno podnikání zahraničních osob tak, aby bylo v souladu se zákonem o 

pobytu cizinců. Upraven byl i odpovědnostní vztah mezi podnikatelem a odpovědným 

zástupcem. Dříve požadovaný pracovněprávní vztah mezi podnikatelem a odpovědným 

zástupcem, který přinášel oběma stranám nemalé problémy, byl změněn pouze na vztah 

smluvní.  

Velký vliv na živnostenský zákon měl i vstup České republiky do Evropské unie. 

Zásadně se změnil pohled na podnikatele přicházející právě z Evropské unie, ale i na 

příslušníka jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru a 

občana Švýcarské konfederace. 

Postupně  byl a je živnostenský zákon upravován tak, aby byl co nejvíce usnadněn 

podnikatelům vstup do podnikání a zároveň zjednodušen a urychlen proces vzniku 

živnostenského oprávnění. Novela zákona, která se stane účinnou 1. července 2008, 

mimo jiné zbaví podnikatele povinnosti oznamovat živnostenskému úřadu údaje a data, 

která má živnostenský úřad k dispozici nebo si je může opatřit z jiného informačního 

systému veřejné správy. Obrovskou změnou, kterou tato novela přinese,  bude zrušení 

místní příslušnosti k živnostenskému úřadu. Místní příslušnost k ostatním správním 

úřadům (např. k finančnímu úřadu, okresní správě sociálního zabezpečení, úřadu práce 

apod.) však zůstane nezměněna. Podnikatelé, ale zejména pracovníci živnostenských 

úřadů se tak budou muset vypořádat s možných nárůstem, nebo naopak poklesem 

podání na jednotlivých úřadech. Novela také počítá s tím, že podnikatelé budou stále 

více využívat možnosti podání prostřednictvím dálkového přístupu. Pro podnikatele, 

kteří budou „JEN“ ohlašovat živnosti či oznamovat změny, tento způsob určitě přinese 

úsporu času v tom, že oznamovací povinnost budou moci provést tzv. od stolu. 

Nicméně z vlastní zkušenosti získané několikaletou praxí na živnostenském úřadu mohu 

konstatovat, že v mnoha případech se podnikatelé na pracovníky živnostenských úřadů 

obracejí i s dalšími dotazy, které nepřímo souvisejí s podnikatelskou činností. 
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Živnostenské úřady tak plní nejenom funkci registrační, ale velká část jejich činnosti je 

spjata s konzultační a poradenskou službou zejména pro malé a drobné podnikatele.  
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Příloha č. 1  

Příloha č. 1 k zákonu č. 455/1991 Sb.  
ŘEMESLNÉ ŽIVNOSTI 
 
ČÁST A 
 
SKUPINA 101: Kovy a kovové výrobky 
Kovářství 
Podkovářství 
Zámečnictví 
Nástrojařství 
Kovoobráběčství 
Galvanizérství 
Smaltéřství 
Slévárenství 
Modelářství 
 
SKUPINA 103: Motorové a ostatní dopravní prostředky 
Opravy silničních vozidel 
Opravy karoserií 
Opravy ostatních dopravních prostředků 
Opravy pracovních strojů 
 
SKUPINA 104: Zdravotnické výrobky a výrobky jemné mechaniky 
Hodinářství 
 
SKUPINA 105: Elektrické stroje a přístroje 
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 
Montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel 
 
SKUPINA 106: Zpracování kameniva a zemin, keramika 
Broušení a leptání sklad 
Zpracování kamene 
 
SKUPINA 107: Chemická výroba 
Výroba kosmetických výrobků 
 
SKUPINA 108: Potraviny a nápoje 
Řeznictví a uzenářství 
Mlynářství 
Pivovarnictví a sladovnictví 
Mlékárenství 
Pekařství, cukrářství 
 
SKUPINA 109: Textilie a oděvy 
Barvení a chemická úprava textilií 
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SKUPINA : K ůže, kožené výrobky, pryžové výrobky a výrobky z plastických hmot 
Zpracování gumárenských směsí 
Zpracování kůží a kožešin 
 
SKUPINA 111: Dřevařská výroba, výroba nábytku, hudebních nástrojů a 
ostatních výrobků 
Truhlářství 
Zlatnictví a klenotnictví 
Opravy hudebních nástrojů 
 
SKUPINA 112: Papírenská a polygrafická výroba 
Polygrafická výroba 
 
SKUPINA 113: Stavebnictví 
Zednictví 
Tesařství 
Pokrývačství 
Klempířství 
Štukatérství 
Podlahářství 
Izolatérství 
Kominictví 
Vodoinstalatérství, topenářství 
Montáž suchých staveb 
Kamnářství 
Malířství, lakýrnictví a natěračství 
 
SKUPINA 114: Ostatní 
Čištění textilu a oděvů 
Fotografické služby 
Aplikace, výroba a opravy ortopedické obuvi 
 
ČÁST B 
 
SKUPINA 114: Ostatní 
Hostinská činnost 
Kosmetické služby 
Pedikúra, manikúra 
 
ČÁST C 
 
SKUPINA 114: Ostatní 
Holičství, kadeřnictví 
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Příloha č. 2 

Příloha č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb. 
VÁZANÉ ŽIVNOSTI 
 
 
SKUPINA 201: Kovy a kovové výrobky 
Výroba slitin drahých kovů pro klenotnické a dentální účely 
 
SKUPINA 202: Výroba strojů a přístrojů všeobecná a pro určité hospodářská 
odvětví 
Montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a 
periodické zkoušky nádob na plyny 
 
Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení 
 
Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob 
plyny 
 
SKUPINA 203: Motorové a ostatní dopravní prostředky 
Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu 
 
Vývoj, projektování, výroba, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a 
konstrukční změny letadel, motorů, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých 
pozemních zařízení 
 
SKUPINA 204: Zdravotnické výrobky, přesné a optické přístroje 
Výroba, opravy a montáž měřidel 
 
Úřední měření 
 
SKUPINA 205: Elektrické stroje a přístroje 
Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 
 
Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 
 
SKUPINA 207: Chemická výroba 
Výroba a dovoz chemických látek a chemických výrobků klasifikovaných jako 
výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, 
karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí, 
zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující a prodej chemických látek a 
chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 
 
Výroba a zpracování paliv a maziv 
 
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování 
čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve 
spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení 
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Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách 
a) nad 1000 kg skladovací kapacity, 
b) nad 40 kg náplně tlakové nádoby, 
c) do 40 kg náplně tlakové nádoby a do 1000 kg skladovací kapacity včetně 

 
SKUPINA 213: Stavebnictví 
Projektová činnost ve výstavbě 
 
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 
 
Provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování 
 
Projektování jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování 
 
SKUPINA 214: Ostatní 
Provozování autoškoly 
 
Oční optika 
 
Výkon zeměměřičských činností 
 
Posuzování vlivů na životní prostředí 
 
Technicko-organizační činnosti v oblasti požární ochrany 
 
Průvodcovská činnost 

a) horská 
b) tělovýchovná a sportovní 
c) v oblasti cestovního ruchu 
 

Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách 
 
Psychologické poradenství a diagnostika 
 
Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin 
 
Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům 
přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky 
 
Provozování cestovní agentury 
 
Geologické práce v oblasti … 
 
Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti … 
 
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a 
rekondici 
 
Vodní záchranářská služba 
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Činnost účetních poradců,vedení účetnictví,vedení daňové evidence 
 
Zastupování v celním řízení 
 
Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže 
 
Péče o dítě do tří let věku v denním režimu 
 
Masérské, rekondiční a regenerační služby 
 
Provozování solárií 
 
Aplikace, výroba a opravy 

a) protéz, 
b) trupových ortéz, 
c) končetinových ortéz, 
d) měkkých bandáží 

 
Restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami, ale 
jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty 
 
Nákup a prodej kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty 
 
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 
Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy 
 
Drezúra zvířat 
 
Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace bez použití toxických nebo 
vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální 
ochranné dezinfekce prováděné zdravotnickým zařízením v jeho objektech a speciální 
ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských 
provozech 
 
Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo 
zemědělských provozech 
 
Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace toxickými nebo vysoce  
toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciální 
ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských 
provozech 
 
Zpracování návrhu katalogizačních dat 
 
Odborný dohled nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů a zdrojů 
přírodních minerálních vod – balneotechnik 
 
Zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků 
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Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 
 
Nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků 

a) třídy IIb a III s výjimkou kondomů, 
b) třídy I a IIa, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků 

 
Měření znečišťujících a pachových látek, ověřování množství emisí skleníkových plynů 
a zpracování rozptylových studií 
 
Měření účinnosti spalovacího zdroje, měření množství vypouštěných látek a kontrola 
stavu spalinových cest 
 
Provozování lyžařských vleků 
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Příloha č. 3 

Příloha č. 3 k zákonu č. 455/1991 Sb. 
KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI  
 
SKUPINA 302: Výroba strojů a přístrojů a pro určitá hospodářská odvětví 
Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, 
znehodnocování a ničení zbraní 
 
Vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, přeprava, 
znehodnocování a ničení střeliva 
 
Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, 
přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu 
 
Provozování střelnic 
 
Provádění pyrotechnického průzkumu 
 
SKUPINA 307: Výroba chemických výrobků 
Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin 
 
Nákup, skladování a prodej hromadně vyráběných léčivých přípravků, které se mohou 
podle rozhodnutí o registraci prodávat bez lékařského předpisu i mimo lékárny 
 
SKUPINA 314: Ostatní 
Provádění trhacích a ohňostrojových prací 
 
Směnárenská činnost 
 
Silniční motorová doprava osobní 
 
Silniční motorová doprava nákladní 
 
Taxislužba 
 
Vnitrozemská vodní doprava 
 
Výuka a výcvik ve střelbě se zbraní 
 
Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob 
 
Provozování pohřební služby 
 
Provádění balzamace a konzervace 
 
Provozování krematorií 
 
Služby soukromých detektivů 
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Podniky zajišťující ostrahu majetku a osob 
 
Kontrolní testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin 
 
Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických 
nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů 
získaných pěstitelským pálením) 
 
Výroba a úprava lihu sulfitového nebo lihu syntetického 
 
Provozování cestovní kanceláře 
 
Oceňování majetku pro  

a) věci movité 
b) věci nemovité 
c) nehmotný majetek 
d) finanční majetek 
e) podnik 

 
Provádění veřejných dražeb 

a) dobrovolných 
b) nedobrovolných 

 
Pořádání kurzů k získání znalostí k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a 
deratizace 
 
Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizované ze 
zdrojů tepelné energie s instalovaných výkonem jednoho zdroje nad 50 kW 
 
Vedení spisovny
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Příloha č. 4 
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