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1. Úvod 

Ţivnostenské podnikání patří z ekonomického hlediska do mikroekonomie, 

která studuje chování jednotlivých ekonomických jednotek, fungujících v národním 

hospodářství. Regulace ţivnostenského podnikání ze strany společnosti je jiţ věcí 

veřejné správy, jejímţ cílem je fungování a zabezpečování činnosti státního systému 

a aparátu. Z těchto důvodů patří téma této bakalářské práce do profilu mnou 

studovaného oboru veřejná ekonomika a správa. Původ dnešního ţivnostenského 

podnikání je v řemeslech, která vznikla přirozeným procesem vývoje dělby práce 

ve společnosti. Ţivnosti by sice existovaly i bez regulace státem, ale jejím úkolem je 

postarat se o kvalitu výkonu ţivností. Tato regulace je hlavním smyslem zasahování 

státu do výkonu ţivností.  

Předmětem bakalářské práce je problematika fungování a organizace 

ţivnostenských úřadů. Práce popisuje podnikání a jeho formy, ţivnostenské 

podnikání, ţivnosti, jejich druhy a členění, popisuje ţivnostenskou správu 

a ţivnostenské úřady jako instituce vykonávající tuto správu, jejich funkce, územní 

organizaci, vnitřní uspořádání a personální zajištění. V praktické části tato práce 

přibliţuje organizaci obecních ţivnostenských úřadů v okrese Nový Jičín, jejich 

začlenění v organizační struktuře městských úřadů a srovnává výkony jednotlivých 

obecních ţivnostenských úřadů.  

Cílem této bakalářské práce je, na základě dostupných informací, zanalyzovat 

a vyhodnotit současné organizační uspořádání a fungování ţivnostenských úřadů. 

Na konkrétních příkladech obecních ţivnostenských úřadů v okrese Nový Jičín 

srovnat jejich začlenění v organizační struktuře městských úřadů a zhodnotit výkony 

těchto ţivnostenských úřadů. Na základě získaných poznatků je následně moţné 

doporučit opatření vedoucí k efektivnějšímu výkonu ţivnostenské správy. Hlavní 

metodou pouţitou při vypracování praktické části bakalářské práce je deskriptivní 

metoda zahrnující sběr, studium a následně analýza a syntéza dostupných dat, 

týkajících se daného tématu.  

Bakalářská práce se opírá o doporučenou odbornou literaturu, platnou 

legislativu, právní normy, statistické podklady a interní předpisy a dokumenty vydané 

vybranými obcemi v okrese Nový Jičín a dále také o internetové informace, 
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např. z webových stránek jednotlivých obcí, a o vlastní poznatky získané při práci 

na ţivnostenském úřadu.  

Bakalářská práce je podle zadání strukturovaná do pěti kapitol, z nichţ první je 

tento úvod. Následuje kapitola, která řeší teoretické vymezení podnikání a jeho 

forem, zahrnuje seznámení s pojmem podnikání a jeho specifickou oblastí – 

ţivnostenským podnikáním, popisuje pojem ţivnost a specifikuje druhy ţivností 

a jejich členění. Třetí kapitola se zabývá ţivnostenskými úřady jako institucemi 

vykonávajícími specifickou část státní správy (ţivnostenskou správu). Popisuje jejich 

funkce, územní organizaci, vnitřní uspořádání a personální zajištění. Čtvrtá kapitola 

se zabývá přiblíţením fungování obecních ţivnostenských úřadů v okrese Nový Jičín, 

jejich začleněním v organizační struktuře městských úřadů a srovnáním výkonů 

těchto obecních ţivnostenských úřadů. Poslední kapitola se věnuje shrnutí 

problematiky ţivnostenských úřadů, jejich fungování a struktury. 
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2. Živnostenské podnikání 

2. 1  Podnikání a jeho formy 

 Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně 

podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosaţení zisku. 

Podnikatelem podle zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů je: 

 osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 

 osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, 

 osoba, která podniká na základě jiného neţ ţivnostenského oprávnění podle 

zvláštních předpisů (např. lékař, advokát, veterinář apod.), 

 osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle 

zvláštního předpisu (zemědělský podnikatel dle zák. č. 252/1997 Sb., 

o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů). 

V České republice existují dvě základní formy podnikání:   

 osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) – fyzická osoba podnikající 

samostatně na vlastní účet a zodpovědnost (ţivnostník, umělec, lékař apod.), 

 obchodní společnosti a druţstva. 

Obchodní společnosti dělíme na: 

 Akciová společnost (a. s.), 

 Společnost s ručením omezeným (s. r. o.), 

 Komanditní společnost (k. s.), 

 Veřejná obchodní společnost (v. o. s.), 

 Evropská společnost (SE), 

 Evropské hospodářské zájmové sdruţení (EHZS). 

 Společnost se zakládá společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli 

nebo zakladatelskou smlouvou, případně zakladatelskou listinou, připouští-li 

obchodní zákoník, aby společnost zaloţil jediný zakladatel (akciová společnost, 

společnost s ručením omezeným). Společenská smlouva společnosti s ručením 

omezeným a zakladatelská smlouva akciové společnosti musí mít formu notářského 

zápisu. 
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 Společnost vzniká dnem, ke kterému byla zapsána do obchodního rejstříku. 

Návrh na zápis do obchodního rejstříku musí být podán do 90 dnů od zaloţení 

společnosti nebo od doručení průkazu ţivnostenského či jiného podnikatelského 

oprávnění. Není-li při zaloţení obchodní společnosti výslovně určeno, ţe se zakládá 

na dobu určitou, platí, ţe byla zaloţena na dobu neurčitou.  

 Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. Společnost 

zúčastněná na přeshraniční fúzi zaniká dnem zápisu přeshraniční fúze 

do obchodního rejstříku nebo do zahraničního obchodního rejstříku. Zániku 

společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace. Společnost 

se zrušuje: 

 uplynutím doby, na kterou byla zaloţena, 

 dosaţením účelu, pro který byla zaloţena, 

 dnem uvedeným v rozhodnutí společníků nebo orgánu společnosti o zrušení 

společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato, dochází-li ke zrušení 

společnosti s likvidací, 

 dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy 

toto rozhodnutí nabude právní moci, 

 dnem uvedeným v rozhodnutí společníků nebo orgánu společnosti, pokud 

dochází k zániku společnosti v důsledku fúze, převodu jmění na společníka 

nebo v důsledku rozdělení, jinak dnem, kdy bylo toto rozhodnutí přijato, 

 zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu 

z důvodu, ţe majetek dluţníka je zcela nepostačující.1 

2. 2  Živnostenské podnikání 

 Oproti obecné úpravě podnikání uvedené v obchodním zákoníku vymezují 

podnikání i jiné právní předpisy, které v poměru k obecné právní úpravě představují 

úpravu zvláštní. Ţivnostenské podnikání představuje specifickou oblast podnikání 

v oblasti výroby, obchodu a poskytování sluţeb.  

 Drobné ţivnostenské podnikání před rokem 1947 bylo v Československu 

velmi vyspělé a rozvětvené, s mnoha řemeslnými tradicemi. Podle statistik z let 1946 

                                                 
1
 Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, v platném znění. 



 9 

a 1947 byla v tomto drobném podnikání nejpočetněji zastoupena řemesla a obchod. 

V řemeslném podnikání tvořily asi 1/3 firmy, kde pracoval pouze majitel a asi 2/3 

tvořily závody do dvou činných osob. V obchodě byl počet závodů do dvou činných 

osob ještě asi o 10 % vyšší. Od 1. 1. 1949 byl zaveden dvojí trh, coţ mělo 

na ţivnostníky velice tvrdý dopad. Vázaný trh poskytoval příděly základních potravin, 

textilu a obuvi za nízké ceny, z tohoto trhu však byli všichni ţivnostníci vyřazeni. 

Museli nakupovat na volném trhu za ceny několikanásobně vyšší. U většiny z nich 

toto opatření vyvolalo sociální otřes. Tento hospodářský nátlak byl kombinován 

s nátlakem politickým a s vytvářením atmosféry bezperspektivnosti, coţ vedlo 

ke ztrátě existenčních jistot. Děti ţivnostníků nemohly studovat na vysokých ani 

na středních školách a bylo jim znemoţněno se i vyučit podle rodinné tradice. Mnozí 

ţivnostníci tak raději nečekali na tvrdý konec a sami přecházeli do státních, 

druţstevních nebo komunálních podniků. Likvidace soukromých ţivností probíhala 

od  roku 1949 přibliţně do roku 1953. Soukromý sektor se postupně včleňoval 

do národních podniků, komunálních podniků nebo řemeslnických druţstev. Nejprve 

byl zcela zlikvidován maloobchod, na jehoţ místo nastoupil státní obchod, který byl 

bez jakéhokoliv zájmu o kupujícího, bez soutěţe a s jednolitou strukturou nabídky. 

Řemeslné ţivnosti byly likvidovány na základě usnesení komunistického vedení 

ze 17. dubna 1950 o přechodu ţivností k vyšším formám podnikání. Oproti roku 1948 

zůstala v roce 1953 jen asi 1/5 ţivností. Asi třetina řemeslníků přešla do národních 

podniků. Komunální podniky přebíraly vedle soukromých ţivností také zařízení 

veřejné správy a konfiskáty (bez náhrady odňatý majetek), jejich úkolem byla 

hospodářská činnost místního významu a sluţby pro obyvatelstvo. Vesnické 

řemeslníky přejímala také vznikající zemědělská druţstva a zformovalo se také 

výrobní a spotřební druţstevnictví.  Výrobní druţstva byla zaměřena na malosériovou 

a zakázkovou výrobu, opravárenskou činnost, některé sluţby, výrobní činnost 

invalidů a umělecká řemesla. Spotřební druţstva (např. Jednota) se orientovala 

na vnitřní obchod a veřejné stravování. Podíl státních a druţstevních podniků 

na maloobchodním obratu se v letech 1948 – 1953 zvýšil z 31 % na 99 %, druţstevní 

provozovny představovaly v roce 1953 asi 1/3 maloobchodní sítě a ½ počtu 

restaurací a hostinců. Důsledky zániku soukromého podnikání v ţivnostech 

a obchodě bylo velmi citelné. Byla rozbita dosud vytvořená síť sluţeb a nová 

zaostávala za potřebami občanů. Sníţil se počet zaměstnanců ve sluţbách, zhoršilo 

se jejich územní rozloţení a poklesla odborná úroveň sluţeb. Jedním 
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z nejzávaţnějších důsledků však byla skutečnost, ţe byly zničeny ekonomické 

předpoklady rozmachu sluţeb a sluţby se staly podceňovaným hospodářským 

odvětvím. 2 

 Zásadní změny v ţivnostenském podnikání nastaly aţ po listopadu 1989, kdy 

díky změnám ve společnosti a politickému zvratu bylo umoţněno během roku 1990 

připravit novou ekonomicko reformu, jejíţ součástí byl i zákon č. 105/1990 Sb. 

o soukromém podnikání občanů, který nabyl účinnosti 1. května 1990. Tento zákon 

umoţnil občanům provozovat podnikatelskou činnost (provozování výroby, obchodu 

nebo poskytování sluţeb) buď samostatně nebo vytvořením obchodní společnosti 

nebo konsorcia. Podnikatel podle tohoto zákona mohl provozovat i činnost 

vyhrazenou zvláštními předpisy organizacím, a to ve stejném rozsahu a za stejných 

podmínek jako organizace, s výjimkou činnosti vyhrazené státu nebo zvláštním 

předpisem určené organizaci. Zákon se nevztahoval na tvorbu děl podle autorského 

zákona, činnost lékařů, auditorů, poskytování právní pomoci a další obdobné 

specializované činnosti. Oprávnění k provozování činnosti podle tohoto zákona 

vznikalo na základě registrace u příslušného okresního národního výboru, později 

u  okresního úřadu. Podmínkou registrace byl věk 18 let, způsobilost k právním 

úkonům, bezúhonnost ţadatele a odborná způsobilost, pokud ji povaha podnikání 

vyţadovala. 3 

 V současnosti je základním právním předpisem upravujícím ţivnostenské 

podnikání zákon č. 455/1991 Sb. o ţivnostenském podnikání (živnostenský zákon). 

Provozovat jakoukoliv činnost, která má charakter ţivnosti, lze pouze na základě 

ţivnostenského oprávnění. Jiné formy podnikatelské činnosti vyplývají ze zvláštních 

právních předpisů a jejich provozování je upraveno těmito předpisy. Jedná 

se zejména o činnosti vyloučené ze ţivnostenského zákona. Ţivnost můţe vykonávat 

jak subjekt zapisující se povinně do obchodního rejstříku (např. společnost s ručením 

omezeným, akciová společnost, zahraniční osoby), tak i subjekt, který se do OR 

zapisovat nemusí. Všechny tyto subjekty však musí mít k provozování činnosti dle 

ţivnostenského zákona ţivnostenské oprávnění. Ţivnostenským podnikáním je tedy 

nejen činnost podnikatele fyzické osoby (ţivnostníka), který není povinen se zapsat 

do obchodního rejstříku, ale i činnost obchodní společnosti, druţstva, státního 

                                                 
2
 GERŠLOVÁ, J. Kapitoly z dějin podnikání v Československu II, Období po roce 1945, str. 26 – 29. 

3
 Zákon č. 105/1990 Sb. o soukromém podnikání občanů. 
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podniku a jiných osob, zapisujících se do OR a vykonávajících činnost, která má 

znaky ţivnosti. Ţivnost lze chápat v širším smyslu jako specifickou část podnikatelské 

činnosti vymezené obchodním zákoníkem nebo v uţším smyslu definovanou 

ţivnostenským zákonem. Ţivností je tedy dle zákona č. 455/1991 Sb. 

o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní 

odpovědnost, za účelem dosaţení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. 

Tato definice vymezuje ţivnostenské podnikání pozitivně tím, ţe stanoví jeho znaky 

a  dále pak ţivnostenský zákon definuje ţivnostenské podnikání negativně tak, 

ţe vymezuje činnosti, které jsou z ţivnostenského podnikání vyloučeny (např. lékaři, 

advokáti, znalci a tlumočníci atd.). Ţivnostenským podnikáním neboli ţivností je tedy 

veškeré podnikání, splňující znaky uvedené v ţivnostenském zákoně a není 

z ţivnostenského podnikání tímto zákonem vyloučeno.  

 Ţivnostenský zákon blíţe nespecifikuje jednotlivé znaky ţivnosti, a proto 

je nutné je chápat v jejich obvyklém smyslu a významu. Soustavností se rozumí 

výkon určité činnosti, který trvá určité časové období nebo se tato činnost pravidelně 

opakuje. Ţivností tedy nemůţe být činnost jednorázová nebo nahodilá, i kdyby 

splňovala ostatní znaky uvedené v ţivnostenském zákoně. Je-li však činnost 

provozována sezónně, s úmyslem opakovat ji kaţdoročně, je znak soustavnosti 

naplněn. Poţadavek samostatnosti znamená, ţe osoba provozující ţivnost má 

ţivnostenské oprávnění, sama o své činnosti rozhoduje, práci si organizuje 

a zajišťuje v ekonomickém i právním smyslu. Znak samostatnosti není splněn, 

zaměstnává-li ţivnostník jinou osobu na základě ţivnostenského listu. Provozování 

ţivnosti vlastním jménem se rozumí, ţe podnikatel činí právní úkony při své 

podnikatelské činnosti pod svou obchodní firmou, názvem nebo pod svým jménem 

a příjmením, bez ohledu na to, zda ji vykonává sám podnikatel nebo prostřednictvím 

svých zaměstnanců, nebo jiných osob na základě smluvních vztahu. Obchodní 

firmou je název, pod kterým je podnikatel zapsán v obchodním rejstříku. Fyzická 

osoba nezapsaná v OR činí právní úkony pod svým jménem a příjmením a právnická 

osoba pod svým názvem. Provozování ţivnosti na vlastní odpovědnost znamená, 

ţe podnikatel odpovídá za své závazky v souvislosti s jeho podnikatelskou činností 

celým svým majetkem. U fyzických osob se jedná i o osobní majetek, u právnických 

osob o obchodní majetek. Touto odpovědností se rozumí odpovědnost podnikatele 



 12 

za dodrţování právních předpisů a převzatých závazků a odpovědnost za výsledky 

podnikatelské činnosti. U znaku „za účelem dosaţení zisku“ není rozhodující, 

pro jaké účely bude zisk pouţit. Není také rozhodující, zda bude zisku skutečně 

dosaţeno, ale postačí, ţe podnikající subjekt chtěl zisku dosáhnout. Všechny tyto 

znaky musí být splněny současně. Poslední podmínkou, kterou musí činnost 

splňovat, aby se jednalo o ţivnost, je, aby činnost byla vykonávána za podmínek 

stanovených ţivnostenským zákonem, s čímţ souvisí negativní vymezení výčtem 

činností, které nejsou ţivnostmi, i kdyţ splňují všechny znaky ţivnosti. Jedná 

se zejména o činnosti vyhrazené zvláštními zákony státu, činnosti související 

se správou a vyuţíváním výsledků duševní tvůrčí činnosti, profesní činnosti 

vybraných fyzických osob v rozsahu zvláštních zákonů a specifické činnosti upravené 

zvláštními zákony.4 

2. 3  Druhy živností a jejich členění 

 V základním členění rozlišujeme dva druhy ţivností, a to živnosti ohlašovací 

a koncesované. Zásadní rozdíl mezi ţivnostmi ohlašovacími a koncesovanými je 

ve způsobu vzniku oprávnění k provozování ţivnosti. U ohlašovacích ţivností vzniká 

oprávnění k provozování ţivnosti, splní-li ohlašovatel zákonem stanovené podmínky, 

dnem ohlášení ţivnosti. Výjimku tvoří osoby povinně se zapisující do obchodního 

rejstříku, kterým vzniká oprávnění k provozování ţivnosti aţ dnem zápisu do OR. 

Naopak u koncesovaných ţivností je potřeba povolení (koncese) a tyto ţivnosti 

mohou být provozovány, aţ rozhodnutí o udělení koncese nabude právní moci. 

Povolení ke koncesované ţivnosti se uděluje formou správního rozhodnutí 

ţivnostenského úřadu – rozhodnutí o udělení koncese, kterým se provozování 

koncesované ţivnosti povoluje. Převáţnou většinu ţivností tvoří ţivnosti ohlašovací, 

které se dále člení na ţivnosti řemeslné, vázané a ţivnost volnou.  

 Řemeslné živnosti jsou taxativně vymezeny v příloze č. 1 ţivnostenského 

zákona. K získání ţivnostenského oprávnění k těmto ţivnostem je třeba splnit 

všeobecné a zvláštní podmínky provozování ţivnosti. Všeobecnými podmínkami 

jsou: dosaţení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost a zvláštní 

podmínkou je odborná způsobilost získaná vyučením v oboru nebo jiným odborným 

                                                 
4
 HORZINKOVÁ, E. Živnostenský zákon v praxi, 2006, str. 10 – 14. 
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vzděláním. Kvalifikace se prokazuje výučním listem nebo jiným dokladem o řádném 

ukončení učebního oboru nebo dokladem o řádném ukončení jiného stanoveného 

odborného vzdělání nebo dokladem vydaným na základě zákona o uznávání 

výsledků dalšího vzdělávání. Tyto doklady mohou být nahrazeny dalšími doklady 

uvedenými v ţivnostenském zákoně. Těmito doklady jsou např. doklad o vyučení 

v příbuzném oboru a jednoroční praxi v oboru nebo doklad o řádném ukončení 

rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost (vydaný akreditovaným zařízením) nebo 

doklad o vykonání šestileté praxe v oboru. Praxí se rozumí výkon odborných činností 

náleţejících do oboru nebo příbuzného oboru ţivnosti, zejména samostatné 

provozování ţivnosti v oboru nebo v příbuzném oboru, činnost osoby bezprostředně 

odpovědné za řízení činnosti, která je předmětem ţivnosti v oboru nebo činnost 

osoby vykonávající samostatné odborné práce odpovídající oboru ţivnosti. Obsah 

jednotlivých řemeslných ţivností je uveden v příloze č. 1 nařízení vlády č. 278/2008 

Sb., o obsahových náplních jednotlivých ţivností. Jako příklad řemeslných ţivností 

lze uvést zednictví, hodinářství, kominictví, hostinskou činnost, kosmetické sluţby 

nebo opravy silničních vozidel.  

 Vázané živnosti jsou taxativně vymezeny v příloze č. 2 ţivnostenského 

zákona. Podmínkou jejich provozování je kromě všeobecných podmínek, uvedených 

výše, odborná kvalifikace stanovená jmenovanou přílohou zákona nebo v návaznosti 

na tuto přílohu uvedená ve zvláštních právních předpisech. Například u vázané 

ţivnosti „Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“ je 

stanovena odborná kvalifikace takto: vysokoškolské vzdělání a 3 roky praxe v oboru, 

nebo vyšší odborné vzdělání a 5 let praxe v oboru, nebo střední vzdělání s maturitní 

zkouškou a 5 let praxe v oboru, nebo osvědčení o rekvalifikaci (vydané 

akreditovaným zařízením) a 5 let praxe v oboru. Dalšími vázánými ţivnostmi jsou 

například: geologické práce, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 

provozování solárií, provozování autoškoly atd.  

 Podnikatelské činnosti, které mají charakter činnosti výrobní, obchodní nebo 

poskytující sluţby a nejsou uvedeny v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona, 

nejsou z jeho působnosti vyloučeny a naplňují znaky ţivnosti, jsou ţivností volnou. 

Volná živnost je nazvána: „výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 

ţivnostenského zákona“ a jednotlivé obory činností ţivnosti volné jsou uvedeny 

v příloze č. 4 ţivnostenského zákona. Oborů činností ţivnosti volné je celkem 80.  
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Jako příklad lze uvést např. výroba a zpracování skla, umělecko-řemeslné 

zpracování kovů, velkoobchod a maloobchod, zprostředkování obchodu a sluţeb, 

ubytovací sluţby, fotografické sluţby atd.  Obsahové náplně jednotlivých oborů 

ţivnosti volné stanoví nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních 

jednotlivých ţivností. Pro provozování ţivnosti volné je potřeba splnit pouze 

všeobecné podmínky provozování ţivnosti a prokazování odborné a jiné způsobilosti 

se nevyţaduje. Pro ţivnost volnou platí stejně jako u ţivností ostatních, ţe podnikatel 

je povinen dodrţovat povinnosti vyplývající pro něj ze zvláštních právních předpisů 

nebo ze ţivnostenského zákona.  

 Koncesované živnosti jsou taxativně vymezeny v příloze č. 3 ţivnostenského 

zákona (ŢZ). Mezi tyto ţivnosti jsou zahrnuty převáţně činnosti, k jejichţ provozování 

je potřebný souhlas jiného orgánu státní správy podle zvláštního zákona. Takzvaná 

koncese můţe být udělena pouze subjektu, který splňuje kromě všeobecných 

podmínek provozování ţivnosti také poţadavky na odbornou způsobilost, která je 

upravena zvláštními předpisy uvedenými v příloze č. 3 ŢZ nebo samotnou přílohou, 

a  byl mu udělen souhlas orgánu státní správy, který se k ţádosti o koncesi vyjadřuje. 

Tímto orgánem je např. ministerstvo vnitra, krajské ředitelství policie, dopravní úřad 

apod.  Pro některé koncesované ţivnosti např. „ostraha majetku a osob“ nebo 

„sluţby soukromých detektivů“ stanoví zákon ještě zvláštní podmínky, kterými jsou 

bezúhonnost všech zaměstnanců nebo spolehlivost ve smyslu tzv. lustračního 

zákona. Předmět podnikání u ţivností koncesovaných lze vymezit i částečně a je-li 

provozování ţivnosti vázáno na doklad vydaný zvláštním orgánem podle zvláštního 

právního přepisu, je rozsah ţivnostenského oprávnění vymezen uvedeným 

dokladem. Pokud je rozsah předmětu podnikání vymezen stanoviskem orgánu státní 

správy, který se vyjadřuje k ţádosti o koncesi, uvede se předmět podnikání v tomto 

rozsahu. Jako příklad koncesovaných ţivnosti můţeme uvést silniční motorovou 

dopravu, ostrahu majetku a osob, vedení spisovny nebo provozování pohřební 

sluţby.5  

                                                 
5
 HORZINKOVÁ, E. Živnostenský zákon v praxi, 2010, str. 26 – 34. 
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2. 4  Formy podnikání v některých zemích EU 

Právní formy podnikání ve státech EU sousedících s ČR se v mnohém 

podobají úpravě v ČR, existují však i formy podnikání v naší zemí neznámé. Velmi 

podobnou úpravu podnikání jako v ČR můţeme najít v sousedním Slovensku. 

Podnikání je zde definováno v podstatě stejně jako u nás a podle platných právních 

předpisů je moţné zaloţit tyto druhy obchodních společností: podnik jednotlivce – 

obdoba české OSVČ, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, akciová 

společnost, spol. s ručením omezeným, druţstvo, státní podnik, tiché společenství, 

sdruţení osob za účelem podnikání, konsorcium. Ţivnosti se zde stejně jako v ČR 

dělí na ohlašovací (řemeslné, vázané a volné), vznikající na základě ohlášení po 

splnění stanovených podmínek a na koncesované ţivnosti, vznikající na základě 

koncese přidělené ţivnostenským úřadem. Ţivnostenský registr vedou ţivnostenské 

úřady.  

Typy podnikatelských subjektů v Německu se zásadně neliší od české právní 

úpravy. Existují zde tyto druhy právních forem: 

1. Malý ţivnostenský podnik, který je vhodnou formou pro začátek podnikání, 

není poţadován minimální kapitál, ručení je neomezené a subjekt se nemusí 

zapisovat do obchodního rejstříku.  

2. Podnikatel (OSVČ), u kterého není poţadován minimální kapitál, ručení je 

neomezené, povinně se zapisuje do OR. 

3. Sdruţení charakteru podle občanského práva, kde musí být minimálně dva 

společníci se společným vlastním kapitálem nebo podnikatelským záměrem, 

není poţadován minimální kapitál, ručení je neomezené, nezapisuje 

se do OR, nesmí vlastnit další společnost, nemůţe pouţívat prokuru. 

4. Veřejná obchodní společnost, kde není poţadován minimální kapitál, ručení 

není omezeno, povinně se zapisuje do OR. 

5. Komanditní společnost – většinou se jedná o spojení podnikatele fyzické 

osoby s vazbou na finanční partnery. Není zde poţadován minimální kapitál, 

ručení je omezeno jen u komanditistů, povinně se zapisuje do OR.  

6. Společnost s ručením omezeným, kde je stanoven minimální základní kapitál 

a minimální vklad společníka, ručení je omezeno výší základního kapitálu, 

povinný je zápis do OR. 
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7. Spojení s.r.o. s komanditní společností, které je vhodné pro podnikatele, kteří 

chtějí formu komanditní společnosti, ale neomezené ručení je pro ně příliš 

riskantní, není poţadování minimální kapitál, ručení je omezené, povinně 

se zapisuje do OR.  

8. Akciová společnost, kde je poţadování minimální základní kapitál, ručení je 

omezené, povinně se zapisuje do OR.  

Ţivnostník (OSVČ) není povinen se zapisovat do obchodního rejstříku, tento zápis je 

povinný aţ po překročení stanovené hranice obratu, příjmu, majetku podniku nebo 

počtu zaměstnanců. Ţivnost se hlásí příslušnému ţivnostenskému úřadu, kterým je 

oddělení místního nebo městského úřadu. Ohlašovací povinnosti nepodléhají 

svobodná povolání, k nimţ patří např. činnost vědecká, umělecká, léčitelská, 

vyučovací apod. Existuje řada ţivností, u kterých nestačí pouze oznámit ţivnost, 

ale je nutné poţádat o povolení k provozování ţivnosti (např. hostinská činnost, 

provozování cestovní kanceláře, řemeslné ţivnosti apod.). 

 U našich severních sousedů v Polsku existují tyto právní formy podnikání: 

1. Společnost s ručením omezeným – je stanovena minimální výše kapitálu, není 

omezen počet zakladatelů. 

2. Akciová společnost – je stanovena minimální výše základního kapitálu, 

minimální počet zakladatelů je 1, musí jmenovat dozorčí radu. 

3. Komanditní společnost – obdoba česká k.s. 

4. Komanditní společnost, akciová společnost – forma podniku s prvky k.s. a a.s. 

5. Veřejná obchodní společnost – společníky mohou být pouze fyzické osoby, 

a to minimálně dvě 

6. Veřejná obchodní společnost – „registrovaná společnost“, odpovídá české 

v.o.s. 

7. Sdruţení – „občanská společnost“ – pouţívá se u menších podniků, a jde 

o sdruţení osob podle občanského zákoníku, nemá právní subjektivitu 

a společníci ručí celým svým majetkem 

8. Pobočka zahraniční společnosti – podléhají stejným pravidlům jako s.r.o a a.s. 

9. Podnik jednotlivce (OSVČ) – k zahájení činnosti je potřeba registrace 

na obecním úřadě (zápis do registru ekonomické činnosti), zaloţení 

podnikatelského bankovního účtu a registrace do systému sociálního pojištění. 
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 V Rakousku existují tyto právní formy podnikání: 

1. Akciová společnost – je stanovena minimální výše základního kapitálu, je 

vhodná jen pro velké podniky neboť náklady na zaloţení i na chod jsou 

vysoké. 

2. Společnost s ručením omezeným – je stanovena minimální výše základního 

kapitálu, náklady na zaloţení jsou niţší neţ u a.s., vyskytuje se častěji neţ a.s. 

3. Veřejná obchodní společnost – společníci ručí za závazky společnosti celým 

svým majetkem, a všichni osobně ručící společníci musí v případě 

ţivnostenského podnikání, splňovat předpoklady pro udělení ţivnostenského 

oprávnění. 

4. Komanditní společnost – osobně ručí za závazky společnosti jen 

komplementáři, komanditisté jen pokud ještě nesplatili vklad. Předpoklady 

pro výkon ţivnosti musí splňovat jen komplementáři.  

5. Společnost s.r.o a k.s. – zvláštní forma komanditní společnosti, 

kde komplementářem je s.r.o.  

6. Veřejná výdělková společnost – liší se od v.o.s. jen v tom, ţe předmětem 

podnikání mohou být i jiné činnosti (např. svobodná povolání, poskytování 

sluţeb…). 

7. Komanditní výdělková společnost – stejná jako k.s. se zvláštnostmi veřejné 

výdělkové společnosti 

8. Evropské hospodářské sdruţení – jednoduchá a na vnitřní organizaci 

nenáročná forma podnikání, umoţňující propojit ekonomické aktivity 

společností v daném státě s aktivitami ostatních členů evropského 

hospodářského sdruţení. 

9. Sdruţení dle občanského práva – nemá právní subjektivitu, nemůţe být 

zapsáno v OR, pokud provozuje ţivnost, musí být způsobilí všichni společníci, 

společníci odpovídají za závazky osobně a neomezeně.  

10. Tiché společenství – je vztahem mezi poskytovatelem finančních prostředků 

(tichý společník) a podnikatelem, nemá ţádný vliv na vedení společnosti 

a nemusí splňovat ţádné předpoklady pro provozování ţivnosti. 

Osoba samostatně výdělečně činná musí před začátkem podnikání specifikovat 

předmět činnosti a registrovat se na ţivnostenském úřadě. Zásady přístupu 
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k podnikání a konkrétní činnosti jsou specifikovány v „ţivnostenském zákoně“, 

který rozlišuje tři typy činnosti: 

1. ţivnost (např. řezník, pekař, truhlář…) – tyto činnosti vyţadují profesní 

a manaţerské zkoušky nebo obdobnou kvalifikaci, 

2. další upravené činnosti (maloobchod, velkoobchod, hotely a restaurace, 

kosmetičky, obchodní zástupci atd.), které vyţadují odborné a manaţerské 

zkoušky, 

3. neregulované volné činnosti (všechny činnosti, které nejsou předmětem speciální 

úpravy v ţivnostenském řádu), u těchto činnosti není vyţadována profesní 

zkouška, ale podnikatel musí předmět podnikání registrovat na  příslušném úřadě. 

6 

  

                                                 
6
 Pravidla pro volný pohyb služeb a svobodu usazování v EU: WWW: 

http://www.socr.cz/images/prirucka/obsah.htm.  

http://www.socr.cz/images/prirucka/obsah.htm
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3. Živnostenské úřady v ČR 

3. 1  Základní pojmy – správa veřejná, státní a živnostenská 

 Pojem správa lze odvodit ze slova „právo“, správa vykonává činnosti spojené 

s právem. V praxi se jedná o správní činnosti jako je například spravování, 

obhospodařování, řízení, organizování. Překlad latinského pojmu „správa“ znamená 

doslovně administrativní přisluhování.  Správa je cílevědomá společenská činnost 

směřující k naplnění a dosaţení cíle, který má charakter veřejný nebo soukromý. 

Obsah a charakter správy určuje správní právní odvětví. Rámec působení a rozsah 

činnosti správy je dán správním řádem a realizace správy je uskutečňována pomocí 

účelových právních norem, určujících meze činnosti správy.  

 Veřejná správa je obecně správa veřejných záleţitostí vykonávaná subjekty 

veřejné správy nebo prostřednictvím jejich orgánů. Veřejné záleţitosti lze definovat 

jako záleţitosti obecně prospěšné pro celou společnost. Veřejná správa je podle 

organizačního vymezení chápána jako soubor subjektů, které tuto veřejnou správu 

uskutečňují. Jedná se o činnosti organizačních jednotek a osob, které jsou buď 

správními úřady jako přímí nositelé veřejné správy, nebo úředními osobami 

vykonávajícími správní úkony. Výkon veřejné správy musí být svěřen určitému 

subjektu, který realizuje jednotlivé úkoly a také za ně odpovídá. Veřejná správa jako 

správa veřejných záleţitostí ve státě se člení na státní správu a veřejnou 

samosprávu (územní a zájmovou) vykonávanou zejména příslušnými správními 

orgány, které mají postavení orgánů veřejné správy. Státní správa a samospráva 

nejsou systémy oddělené, ale naopak se doplňují a prolínají. Podle právního výkladu 

je hlavním subjektem veřejné správy stát a veřejná správa vykonávaná státem a jeho 

orgány se nazývá státní správa. 7 

 Státní správa realizuje státní moc, je součástí veřejné správy a má své 

pravomoci. Pramenem státní správy jsou především právní normy ústavního práva. 

Cílem státní správy je fungování a zabezpečování činnosti státního systému 

a státního aparátu. Její hlavní činnost je orientována k fyzickým a právnickým 

osobám, ve prospěch společenského zřízení. Činnost státní správy slouţí veřejným 

                                                 
7
 HORZINKOVÁ, E., NOVOTNÝ, V. Správní právo procesní, str. 19 – 23. 
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zájmům společnosti, sluţbě veřejnosti a sluţbě i ochraně občanů i obraně státu. 

Státní správa a její jednotlivé články tvoří soustavu, která je vykonávána jednotlivými 

institucemi, úřady, organizacemi a orgány. Tuto soustavu tvoří např. celní správa, 

finanční správa, správa zaměstnanosti, sociální správa, správa ţivotního prostředí, 

správa statistiky, ţivnostenská správa, atd. Státní správa můţe být vykonávána 

orgány přímo nebo nepřímo. Přímo vykonávají státní správu orgány nebo správní 

úřady jako organizační sloţky bez právní subjektivity. Nepřímo vykonávají státní 

správu na základě zákonné delegace jiné subjekty veřejné správy neţ stát (např. 

kraje, obce) svými orgány jako přenesenou nebo propůjčenou působnost. Některé 

vybrané činnosti státní správy byly převedeny na organizace samosprávy krajů, 

samosprávy obcí, obecní úřady s rozšířenou působností a obecní úřady 

s přenesenou působností. 8 

 Živnostenská správa je jednou z činností státní správy, jejíţ výkon byl 

přenesen na orgány obcí a krajů. Ţivnostenské právo je samostatnou částí 

obchodního právního odvětví a základními prameny ţivnostenského práva jsou 

zákon č. 455/1991 Sb. o ţivnostenském podnikání, (ţivnostenský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů a zákon č. 570/1991 Sb. o ţivnostenských úřadech, ve znění 

pozdějších předpisů. Státní správu v oblasti ţivnostenského podnikání vykonávají 

ţivnostenské úřady. 

3. 2  Živnostenské úřady a jejich organizace 

Od 1. 1. 1992 do 31. 12. 2002 byly ţivnostenskými úřady: 

1. okresní ţivnostenské úřady, kterými byly samostatné referáty okresních úřadů, 

2. obecní ţivnostenské úřady, kterými byly samostatné odbory pověřených 

obecních úřadů, 

3. na území hlavního města Prahy samostatné ţivnostenské odbory pověřených 

úřadů městských částí, 

4. na území hlavního města Prahy samostatný ţivnostenský odbor Magistrátního 

úřadu hlavního města Prahy, 

5. Ţivnostenský úřad České republiky, jehoţ působnost vykonávalo Ministerstvo 

obchodu a cestovního ruchu ČR. 

                                                 
8 KAŇA, P. Základy veřejné správy, str. 9, 21-36. 
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 Okresní ţivnostenské úřady vykonávaly činnosti v rozsahu stanoveném 

zákonem č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon), týkající 

se koncesovaných ţivností, ţivností ohlašovacích řemeslných a vázaných, 

rozhodovaly o odvolání proti rozhodnutí obecních ţivnostenských úřadů a vedly 

ţivnostenský rejstřík. Obecní ţivnostenské úřady vykonávaly činnosti v rozsahu 

stanoveném ţivnostenským zákonem, týkající se ţivností ohlašovacích volných. 

Na území hlavního města Prahy vykonávaly působnost okresních a obecních 

ţivnostenských úřadů samostatné ţivnostenské odbory pověřených úřadů městských 

částí. Samostatný ţivnostenský odbor Magistrátního úřadu hlavního města Prahy 

rozhodoval o odvolání proti rozhodnutím samostatných ţivnostenských odborů 

pověřených úřadů městských částí, koordinoval jejich činnost a vedl ţivnostenský 

rejstřík. 

 Ţivnostenský úřad České republiky vedl ústřední evidenci všech podnikatelů, 

kterým byla vydána koncesní listina nebo ţivnostenský list, rozhodoval o odvolání 

proti rozhodnutí okresního ţivnostenského úřadu; spolupracoval na úseku 

ţivnostenského podnikání s příslušnými orgány státní správy, v jejichţ působnosti 

jsou odvětví, ve kterých se provozuje ţivnostenské podnikání, s hospodářskými 

komorami, podnikatelskými svazy a sdruţeními, 

Od 1. 1. 2003 jsou ţivnostenskými úřady:   

1. obecní ţivnostenské úřady – kterými jsou odbory obecních úřadů obcí 

s rozšířenou působností a na území hlavního města Prahy ţivnostenské 

odbory úřadů městských částí určených Statutem  hlavního města Prahy, 

2. krajské ţivnostenské úřady - kterými jsou odbory krajských úřadů a na území 

hlavního města Prahy ţivnostenský odbor Magistrátu  hlavního města Prahy, 

3. Ţivnostenský úřad České republiky – tento úřad nebyl dosud zřízen a jeho 

působnost vykonává Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. 

 Obecní živnostenské úřady (OŢÚ) vykonávají činnosti v oblasti ţivností 

koncesovaných, ohlašovacích řemeslných, vázaných a volné ţivnosti. Přijímají 

ohlášení či ţádosti o koncesi, vydávají výpisy ze ţivnostenského rejstříku, rozhodují 

o udělení koncese a následně vydávají výpisy, provádějí změny ţivnostenských 

oprávnění atd. Jsou téţ oprávněny provádět ţivnostenskou kontrolu a ukládat pokuty 

za porušení povinností daných ţivnostenským zákonem. OŢÚ mohou kontrolovat 
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a sankcionovat neoprávněné podnikání fyzických a právnických osob, kontrolovat 

dodrţování povinností daných podnikateli ţivnostenským zákonem a zvláštními 

právními předpisy a sankcionovat jejich případné porušení. OŢÚ jsou také centrálním 

registračním místem a přijímají od osob podnikajících na základě ţivnostenského 

oprávnění přihlášky k registraci nebo oznámení podle zákona o správě daní 

a poplatků (od 1. 1. 2011 daňového řádu), oznámení a hlášení v oblasti sociálního 

zabezpečení, oznámení o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení 

a oznámení a hlášení vůči zdravotním pojišťovnám. Obecní ţivnostenský úřad 

provozuje ţivnostenský rejstřík a plní funkci jednotného kontaktního místa. 

 Krajské živnostenské úřady vykonávají řídící, koordinační, kontrolní 

a metodickou činnost, a to včetně výkonu funkce centrálních registračních míst 

a jednotných kontaktních míst, vůči obecním ţivnostenským úřadům ve svém 

správním obvodu, rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím obecních ţivnostenských 

úřadů, spolupracuje na úseku ţivnostenského podnikání s příslušnými správními 

úřady, v jejichţ působnosti jsou odvětví, ve kterých se provozuje ţivnostenské 

podnikání, s hospodářskými komorami, podnikatelskými svazy a sdruţeními a je 

provozovatelem ţivnostenského rejstříku. 

 Živnostenský úřad České republiky zpracovává koncepce v oblasti 

ţivnostenského podnikání, vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou 

činnost vůči krajským ţivnostenským úřadům; můţe nařídit ţivnostenským úřadům 

provedení ţivnostenské kontroly, v zákonem stanovených případech rozhoduje jako 

správní orgán první instance, rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím krajských 

ţivnostenských úřadů, je správcem ţivnostenského rejstříku, spolupracuje na úseku 

ţivnostenského podnikání s příslušnými správními úřady, v jejichţ působnosti jsou 

odvětví, ve kterých se provozuje ţivnostenské podnikání, s hospodářskými 

komorami, podnikatelskými svazy a sdruţeními a je oprávněn vyţadovat 

od ústředních správních úřadů potřebná stanoviska a vyjádření.9 

 V České republice působí v současné době 14 krajských ţivnostenských 

úřadů a 228 obecních ţivnostenských úřadů. Krajské ţivnostenské úřady jsou 

součástí krajských úřadů, jsou tedy lokalizovány v krajských městech a v hlavním 

městě Praze jako součást Magistrátu hl. m. Prahy. Obecní ţivnostenské úřady jsou 

                                                 
9
 Zákon č. 570/1991 Sb. o ţivnostenských úřadech. 
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zřízeny v obcích s rozšířenou působností jako součásti jejich městských úřadů 

(magistrátů) a na území hlavního města Prahy jako součásti jednotlivých úřadů 

městských částí. Průměrně jsou v jednotlivých okresech 2 aţ 3 ţivnostenské úřady.  

 Ve většině případů jsou ţivnostenské úřady samostatným odborem 

obecních nebo krajských úřadů. Přestoţe zákon č. 570/1991 Sb. o ţivnostenských 

úřadech, v platném znění, stanoví, ţe ţivnostenskými úřady jsou odbory obecních 

úřadů s rozšířenou působností a odbory krajských úřadů, existují na území ČR 

ţivnostenské úřady, které nejsou samostatnými odbory, ale odděleními, která jsou 

součástí odborů vykonávajících státní správu i v jiných oblastech neţ je ţivnostenské 

podnikání. Například v Moravskoslezském kraji je krajský ţivnostenský úřad pouze 

oddělením, které je součástí odboru vnitra a krajského ţivnostenského úřadu. 

Na obecním úřadu v Bohumíně je to odbor právní a ţivnostenský, v Českém Těšíně 

je odbor ţivnostenský a dopravy, ve Frýdlantu n. O. je odbor vnitřních věcí a obecní 

ţivnostenský úřad, v Karviné je odbor správní – obecní ţivnostenský úřad 

a v Kopřivnici je ţivnostenský úřad oddělením odboru správních činností. Jednotlivé 

ţivnostenské úřady se mohou, ale nemusí dělit na oddělení. Na menších 

ţivnostenských úřadech vykonávají všichni referenti veškerou činnost spadající 

do působnosti ţivnostenského úřadu (registrují nová ohlášení a ţádosti o koncese, 

provádějí změny údajů v ŢR, vedou správní řízení, provádějí kontrolní šetření atd.) 

V obcích s větším počtem zaměstnanců zařazených do ţivnostenského úřadu 

se většinou kompetence jednotlivých referentů dělí. Zřizují se obvykle oddělení 

registrační, kontrolní a popřípadě i oddělení správní.  

 Na některých obecních (krajských) úřadech je organizace ţivnostenských 

úřadů řešena tak, ţe ţivnostenský odbor je samostatný (formálně), ale má 

vedoucího, který zároveň vede i jiný odbor. Je zajímavé, ţe nedodrţování zákona 

nikdo v tomto směru nekontroluje a ministerstvu – ačkoliv o tomto stavu organizace 

musí vědět – to nevadí. 

3. 3  Centrální registrační místo a jednotné kontaktní místo 

 Během zakládání ţivnosti musel dříve podnikatel vyplnit postupně 

na ţivnostenském úřadu, finančním úřadu a správě sociálního zabezpečení nejméně 

čtyři formuláře. Často byl jejich počet vyšší, zejména měl-li ţivnostník zaměstnance 
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a  příjem z podnikání byl jeho hlavním příjmem. V krajním případě se mohl počet 

formulářů vyšplhat k osmi. S formuláři, které mnohdy obsahovaly totoţné údaje, 

musel jednotlivé úřady obejít sám podnikatel. 

 Od 1. srpna 2006 jsou na obecních ţivnostenských úřadech zřízena Centrální 

registrační místa (CRM), kde můţe podnikatel zároveň při podání ţádosti o koncesi 

nebo ohlášení ţivnosti učinit oznámení i vůči dalším správním úřadům – finančnímu 

úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce. K tomuto 

oznámení je zaveden tzv. Jednotný registrační formulář (JRF). Pro podnikatele tato 

úprava přináší podstatné zjednodušení a časovou úsporu, neboť bylo odstraněno 

opakované vyplňování identifikačních údajů na kaţdém úřadu zvlášť. Vyuţití sluţeb 

CRM podnikatelem není jeho povinností, ale nabízenou moţností. Pokud 

se podnikatel rozhodne jednat přímo s ostatními úřady, můţe tak i nadále učinit. 

Od 1. 10. 2008 mají podnikatelské subjekty moţnost vytvářet elektronické podání 

JRF na svém počítači a odesílat jej přímo do centrální elektronické podatelny 

Ţivnostenského rejstříku. Aplikace k vytvoření a odeslání podání JRF je k dispozici 

zdarma na veřejném webu Ţivnostenského rejstříku na adrese www.rzp.cz, a to 

včetně příručky s popisem moţností vyuţití, instalace, vyplnění a odeslání. Příslušný 

ţivnostenský úřad, který bude podnikatelem označen, zpracuje podání v informačním 

systému Registru ţivnostenského podnikání (IS RŢP). Na obecních ţivnostenských 

úřadech je moţné poţádat pracovníky OŢÚ o vyplnění elektronického formuláře 

(v tomto případě podnikatel formulář po vytištění pouze podepisuje). 

 Na konci roku 2009 nabyl účinnosti zákon č. 222/2009 Sb. o volném pohybu 

sluţeb a ve smyslu tohoto zákona se vybrané ţivnostenské úřady staly jednotným 

kontaktním místem (JKM) pro poskytovatele přeshraničních sluţeb. Poskytovatelem 

sluţby je osoba nabízející nebo poskytující sluţbu, která je usazena na území 

členského státu EU, jiného státu tvořícího EHP a Švýcarské konfederace. 

Přeshraničním poskytováním sluţby je dočasné nebo příleţitostné poskytování 

sluţby na území jiného členského státu neţ státu, ve kterém je poskytovatel 

usazený. Hlavním účelem zřízení JKM je usnadnění procesu vstupu do podnikání. 

JKM poskytují mnoho informací týkajících se vstupu do podnikání a předávají podání 

kompetentním orgánům, které jsou oprávněny o nich rozhodovat. Jednotným 

kontaktním místem se na území ČR stalo 15 obecních ţivnostenských úřadů. JKM 

se  nachází na městských úřadech (magistrátech) v Brně, Černošicích, Českých 
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Budějovicích, Hradci Králové, Jihlavě, Karlových Varech,  Liberci, Ostravě, Olomouci, 

Pardubicích, Plzni, Ústí nad Labem a ve Zlíně a na úřadech městských částí v Praze 

1, v Praze 7. Tato JKM začala vykonávat svoji činnost od 1. 1. 2010. Jednotná 

kontaktní místa mají povinnost informovat poskytovatele sluţeb o záleţitostech 

spojených se získáním oprávnění k poskytování určité sluţby. Tyto informace jsou 

pro poskytovatele sluţeb přístupné také na webovém portále, který provozuje MPO 

i v anglickém jazyce. Vedle informací nezbytných pro získání oprávnění 

k poskytování sluţby JKM také informují o opravných prostředcích proti rozhodnutím 

správních orgánů a o moţnostech řešení sporů a podávají informace týkající se 

ochrany spotřebitele v jiných členských státech. Dále od podnikajících osob přijímají 

a předávají příslušným správním orgánům oznámení a hlášení učiněná na základě 

jiného právního předpisu (finančním úřadům, ČSSZ, úřadům práce, zdravotním 

pojišťovnám atd.) 10 

3. 4 Personální stránka živnostenských úřadů 

 Hybnou silou veřejné správy jsou její zaměstnanci, zejména ta jejich část, jeţ 

vykonává své činnosti v pracovním poměru, a z nich pak nejkvalifikovanější část 

úředníků se středoškolským a vysokoškolským vzděláním. Za zaměstnance 

(úředníky) veřejné správy povaţujeme nejen zaměstnance vykonávající státní správu 

„přímo“, jejichţ zaměstnavatelem je stát, ale i zaměstnance, kteří vykonávají správní 

činnosti na úrovni územní samosprávy a zaměstnavatelem je tedy příslušný kraj 

nebo obec. V ČR funguje tzv. spojený model výkonu veřejné správy na územní 

úrovni, coţ v praxi znamená, ţe obce a kraje zajišťují veřejnou správu jak 

v samostatné, tak i v přenesené působnosti (státní správu). Tato skutečnost vyvolává 

zvýšené poţadavky na zaměstnance územních samosprávných celků, kteří 

vykonávají správní činnosti. V této souvislosti je od 1. 1. 2003 účinný zákon 

č. 312/2002 Sb. o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých 

zákonů, který upravuje pracovně právní poměry a postavení úředníků a jejich 

vzdělávání. Zákon o úřednících je vůči zákoníku práce ve vztahu speciality, coţ 

znamená, ţe úprava pracovního poměru úředníka k ÚSC se řídí zákoníkem práce, 

pokud není v zákoně o úřednících obsaţena zvláštní právní úprava. 11 

                                                 
10

 HORZINKOVÁ, E. Živnostenský zákon v praxi, 2010, str. 107 – 111. 
11

 KOVÁŘ, J., VRABKOVÁ, I. Veřejná správa, 2008, str. 245 – 252. 
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 Zaměstnanci ţivnostenských úřadů (ŢÚ) jsou úředníky ve smyslu shora 

uvedeného zákona, neboť se jedná o zaměstnance obce (města) zařazené 

do obecního (městského) úřadu, kteří se podílejí na výkonu správních činností. 

Zaměstnanec ŢÚ tedy musí splňovat základní předpoklady, kterými jsou: věk 18 let, 

státní občanství ČR nebo trvalý pobyt v ČR, způsobilost k právním úkonům, 

bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka a také další předpoklady pro výkon 

správních činností stanovené vyhláškou č. 512/2002 Sb. o zvláštní odborné 

způsobilosti úředníků ÚSC. Tato vyhláška stanoví, ţe k výkonu správních činností 

na  úseku ţivnostenského podnikání musí úředníci prokázat základní znalosti 

a  dovednosti nezbytné pro výkon činností při ţivnostenské správě.  

 Zákon o úřednících ÚSC upravuje mimo jiné i otázku vzdělávání úředníků 

vykonávajících správní činnosti. Úředníci živnostenských úřadů jsou povinni 

účastnit se vstupního vzdělávání, průběţného vzdělávání a přípravy a ověření 

zvláštní odborné způsobilosti. Vstupní vzdělávání zahrnuje znalosti základů veřejné 

správy, základy veřejného práva, veřejných financí, evropského správního práva, 

práv a povinností a pravidel etiky úředníka, základní dovednosti a návyky potřebné 

pro výkon správních činností, znalosti základů uţívání informačních technologií, 

základní komunikační a organizační dovednosti. Toto vstupní vzdělávání je úředník 

povinen ukončit nejpozději do 3 měsíců od vzniku pracovního poměru. Povinnost 

absolvovat vstupní vzdělávání se nevztahuje na úředníka, který má zvláštní 

odbornou způsobilost. Průběţné vzdělávání zahrnuje prohlubující, aktualizační 

a specializační vzdělávání úředníků zaměřené na výkon správních činností v oblasti 

ţivnostenské správy a uskutečňuje se formou kurzů. O účasti úředníka 

na jednotlivých kurzech rozhoduje vedoucí úřadu s přihlédnutím k plánu vzdělávání 

úředníka a úředník je povinen se kurzu zúčastnit. Plán vzdělávání obsahuje časový 

rozvrh prohlubování kvalifikace úředníka v rozsahu nejméně 18 pracovních dnů 

po dobu následujících 3 let. Účast na kurzu, který je součástí průběţného vzdělávání, 

se prokazuje osvědčením vydaným vzdělávací institucí pořádající kurz. Zvláštní 

odborná způsobilost (ZOZ) zahrnuje souhrn znalostí a dovedností nezbytných 

pro výkon činností stanovených vyhláškou č. 512/2002 Sb. o zvláštní odborné 

způsobilosti úředníků ÚSC. ZOZ má obecnou a zvláštní část. Obecná část zahrnuje 

znalost základů veřejné správy, znalost zákona o obcích, zákona o krajích, zákona 

o hlavním městě Praze a zákona o správním řízení a schopnost aplikace těchto 
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znalostí. Zvláštní část zahrnuje znalost ţivnostenského zákona, zákona o ochraně 

spotřebitele, zákona o regulaci reklamy, zákona o státní kontrole a znalost 

působnosti orgánů územní samosprávy a územních správních úřadů vztahující 

se k těmto činnostem a schopnost jejich aplikace. Provádění zkoušek a vydávání 

osvědčení o ZOZ zabezpečuje ministerstvo průmyslu a obchodu. 12 

                                                 
12

 Zákon č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. 
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4. Živnostenské úřady v okrese Nový Jičín 

4. 1 Okres Nový Jičín a obce s rozšířenou působností 

 Okresy v České republice jsou územně správní jednotky středního stupně, 

na něţ se dělí území státu podle zákona o územním členění státu z r. 1960. Území 

republiky se dělí na okresy beze zbytku (s výjimkou území Prahy, která je zvláštní 

jednotkou). Změny v okresech provádí Ministerstvo vnitra vyhláškou. Název okresu je 

jedinečný v rámci celé republiky. Okresní úřady na území České republiky ukončily 

svoji činnost 31. prosince 2002, takţe od 1. ledna 2003 představují okresy pouze 

územní obvody policie, soudů a některých jiných státních institucí.13 

 Okres Nový Jičín v dnešní podobě vznikl v roce 1960, postupně se z něho 

vyčlenila obec Polanka (nyní přímá součást Ostravy) a v roce 2007 obce Klimkovice, 

Zbyslavice, Olbramovice a Vřesina (nyní součást okresu Ostrava-město), tyto 4 obce 

ale zůstaly součástí soudního okresu novojičínského (viz příloha č. 3 k zák. 

o soudech a soudcích č. 6/2002 Sb.).  

Okres Nový Jičín leţí v jiţní části ostravské průmyslové aglomerace a jeho 

území zabírá podstatnou část horního Poodří).14 Na území okresu Nový Jičín 

se nachází osm obcí s pověřeným obecním úřadem. Těmito obcemi jsou: Nový Jičín, 

Kopřivnice, Odry, Frenštát p. R., Bílovec, Fulnek, Příbor a Studénka. Pověřené 

obecní úřady vznikly na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích jako náhrada 

za rušený systém střediskových městských a místních národních výborů. Jejich 

smyslem je přiblíţení výkonu státní správy občanům v širším rozsahu, neţ jsou 

matriční a stavební úřady. Jedná se například o státní správu ve věcech dopravy, 

ochrany přírody, rybářství, vodohospodářství atd. Pověřených obecních úřadů je 

v současné době v celé ČR 388, takţe jeden vykonává státní správu pro 15 – 20 

obcí. 15 

 Obce Nový Jičín, Kopřivnice, Frenštát p. R., Odry a Bílovec jsou obcemi 

s rozšířenou působností. Tato kategorie obcí byla vytvořena zákonem č. 314/2002 

Sb. v souvislosti se zrušením okresních úřadů a jejich úřady převzaly od 1. 1. 2003 

                                                 
13

  Regionální informační servis, http://www.risy.cz/okresy_moravskoslezsky_kraj. 
14

 CHOBOT, K. Historie a současnost podnikání na Novojičínsku, 2008, str. 11. 
15

 KOVÁŘ, J., VRABKOVÁ, I. Veřejná správa., 2008, s. 180-182. 

http://www.risy.cz/okresy_moravskoslezsky_kraj
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podstatnou část výkonu státní správy z okresních úřadů. Jedná se např. o státní 

správu na úseku ţivnostenského podnikání, sociálně právní ochrany dětí, dopravy 

apod. Obcí s rozšířenou působností je v ČR 205. Správní obvody obcí s rozšířenou 

působností jsou vymezeny vyhláškou ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb. výčtem 

obcí, které do nich spadají. Zpravidla tvoří správní obvod rozšířené působnosti část 

okresu, ale v některých případech je totoţný s územím okresu. 

Do roku 2006 některé správní obvody obcí s rozšířenou působností zasahovaly 

v rámci samosprávného kraje do více okresů. Podle vyhlášky 513/2006 Sb., která 

nabyla účinnosti 1. ledna 2007, se hranice okresů změnily tak, ţe jiţ správní obvod 

ţádné obce s rozšířenou působností nezasahuje mimo vlastní okres. 

Obce s rozšířenou působností představují nový typ obcí vykonávajících státní správu 

v přenesené působnosti. Jsou obcemi s nejširším rozsahem výkonu státní správy 

v přenesené působnosti a v jimi spravovaném území se nacházejí i obce 

s pověřeným obecním úřadem. 16 

4. 2 Obecní živnostenské úřady v okrese Nový Jičín 

 Vzhledem k tomu, ţe ţivnostenské úřady jsou zřizovány v obcích s rozšířenou 

působností, funguje v okrese Nový Jičín pět obecních ţivnostenských úřadů (OŢÚ 

Nový Jičín, OŢÚ Kopřivnice, OŢÚ Frenštát pod Radhoštěm, OŢÚ Bílovec a OŢÚ 

Odry.  

 Obecní živnostenský úřad v Novém Jičíně je samostatným odborem 

Městského úřadu v Novém Jičíně a člení se na oddělení registrační, oddělení 

kontrolní a správní a informační centrum. Odboru obecní ţivnostenský úřad byly 

svěřeny tyto úkoly v přenesené působnosti: 

- provádí výkon státní správy na úseku ţivnostenského podnikání 

pro ohlašovací ţivnosti volnou, řemeslné, vázané a koncesované, 

- plní úkoly vyplývající ze zákona o zemědělství, 

- plní úkoly vyplývající ze zákona o loteriích, 

- vykonává dozor nad dodrţováním povinností stanovených zákonem o ochraně 

spotřebitele, 

- vydává ověřené výstupy z informačního systému – výpisy z OR, 

- provádí vidimaci a legalizaci úředních listin pro potřeby města a občanů, 

                                                 
16

 Regionální informační servis, http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/moravskoslezsky-kraj.  

http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/moravskoslezsky-kraj
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- postupuje a vykonává činnosti dle zákona o státní kontrole, 

- zúčastňuje se územního a stavebního řízení, týká-li se podnikatelské činnosti, 

je-li k tomu vyzván příslušným orgánem, 

- vypracovává a aktualizuje nařízení města příslušejících do působnosti odboru 

/např. Trţního řádu), 

- zabezpečuje vymáhání pohledávek. 

Tyto úkoly v přenesené působnosti OŢÚ vykonává pro celý správní obvod obce 

s rozšířenou působností, do něhoţ spadají tyto obce: Nový Jičín (včetně městských 

částí Bludovice, Kojetín, Loučka, Straník, Ţilina), Bartošovice, Bernartice n. O., 

Hladké Ţivoříce, Hodslavice, Hostašovice, Jeseník n. O., Kunín, Libhošť 

(od 1. 1. 2011), Mořkov, Rybí, Sedlnice, Šenov u NJ, Starý Jičín, Suchdol n. O., 

Ţivotíce u NJ. Jednotlivé činnosti v rámci přenesené působnosti jsou rozděleny mezi 

oddělení registrační a oddělení kontrolní a správní. Oddělení registrační přijímá 

ohlášení ţivností a ţádosti o koncese, vydává, mění, přerušuje, ruší a pozastavuje 

ţivnostenské oprávnění, plní funkci CRM, poskytuje poradenství na úseku 

ţivnostenského podnikání a ochrany spotřebitele atd. Oddělení kontrolní a správní 

vydává výpisy ze ŢR a evidence zemědělského podnikatele, řeší správní delikty 

na úseku ţivnostenského podnikání, vykonává činnosti k povolování a dozoruje 

provoz výherních hracích přístrojů, zabezpečuje vymáhání pohledávek, vzniklých při 

plnění úkolů v působnosti odboru, vykonává kontrolní činnost na úseku 

ţivnostenského podnikání, provádí cenovou kontrolu, pozastavuje provozování 

ţivnosti a ruší ţivnostenská oprávnění atd.  

Odboru obecní ţivnostenský úřad byly svěřeny i úkoly v samostatné působnosti, 

které vykonává především oddělení Informační centrum a částečně také oddělení 

kontrolní a správní. Oddělení kontrolní a správní zajišťuje v rámci samostatné 

působnosti výkon samosprávy v oblasti dopravy (např. vyuţití místních komunikací 

pro reklamní a prodejní zařízení) a organizuje nebo se podílí na organizaci akcí 

pořádaných městem. Informační centrum zajišťuje činnost směřující ke zvýšení 

turistické návštěvnosti města, zajišťuje podávání informací o městě Nový Jičín 

a okolí, umoţňuje prodej propagačních materiálů, odpovídá za vedení a aktualizaci 

úřední desky, provozuje informační místo EUROPE DIRECT, spolupracuje 

s partnerskými městy atd. 17 

                                                 
17

 MĚSTO NOVÝ JIČÍN, WWW: http://www.novy-jicin.cz/. 

http://www.novy-jicin.cz/


 31 

 Obecní živnostenský úřad v Kopřivnici je oddělením odboru správních 

činností Městského úřadu v Kopřivnici. Odbor správních činností tvoří kromě 

obecního ţivnostenského úřadu dále oddělení dopravních agend, oddělení správních 

agend a oddělení přestupků.  Oddělení obecní ţivnostenský úřad vykonává úkoly 

v přenesené působnosti pro správní obvod obce s rozšířenou působností, do něhoţ 

spadají tyto obce: Kopřivnice (včetně místních částí Lubina, Mniší, Vlčovice), 

Kateřince, Mošnov, Petřvald, Příbor, Skotnice, Štramberk, Trnávka, Závišice 

a Ţenklava. OŢÚ v Kopřivnici tedy vykonává státní správu na úseku ţivnostenského 

podnikání, státní správu na úseku evidence zemědělských podnikatelů, je centrálním 

registračním místem, vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem 

o zemědělství, je provozovatelem ţivnostenského rejstříku, provádí kontrolu plnění 

povinností stanovených ţivnostenským zákonem a zvláštními zákony vztahujícími 

se k ţivnostenskému podnikání, vykonává dozor nad dodrţováním povinností 

stanovených ve vybraných ustanoveních zákona o ochraně spotřebitele, vybraných 

ustanoveních zákona o cenách a vybraných ustanoveních zákona o spotřebních 

daních, ukládá a vybírá pokuty v blokovém řízení atd. Obecnímu ţivnostenskému 

úřadu v Kopřivnici nejsou svěřeny ţádné úkoly v samostatné působnosti. 18 

 Obecní živnostenský úřad ve Frenštátě pod Radhoštěm je samostatným 

odborem Městského úřadu ve Frenštátě p. R. Vykonává úkoly v přenesené 

působnosti pro správní obvod obce s rozšířenou působností, do něhoţ spadají tyto 

obce: Frenštát pod Radhoštěm, Bordovice, Lichnov, Tichá, Trojanovice a Veřovice. 

OŢÚ ve Frenštátě p. R. tedy vykonává činnosti v rozsahu stanoveném 

ţivnostenským zákonem, týkající se ţivností ohlašovacích volných, řemeslných, 

vázaných a koncesovaných, vykonává činnosti centrálního registračního místa, 

provádí ţivnostenskou kontrolu a ukládá pokuty za porušení povinností podle 

ţivnostenského zákona a  je provozovatelem ţivnostenského rejstříku. Zvláštní 

právní předpisy dále určují vybrané kompetence ţivnostenského úřadu v kontrole, dle 

zákona na ochranu spotřebitele, zákona o spotřebních daních, zákona o některých 

opatřeních v boji proti legalizací výnosů z trestné činnosti a zákona o cestovním 

ruchu. Dále má kompetence v cenové kontrole, v registraci zemědělských 

podnikatelů a ve vydávání výpisů z informačních systémů (Czech Point). 

                                                 
18

 MĚSTO KOPŘIVNICE.  WWW: http://www.koprivnice.cz/. 
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V samostatné působnosti (samosprávě) vykonává OŢÚ ve Frenštátě p. R. činnosti 

na úseku poradenství pro spotřebitele a vykonává funkci správce trhu. 19 

 Obecní živnostenský úřad v Bílovci je samostatným odborem Městského 

úřadu v Bílovci a vykonává úkoly v přenesené působnosti pro správní obvod 

vymezený obcemi: Bílovec (včetně místních částí Bravinné, Lhotka, Lubojaty, 

Ohrada, Stará Ves, Výškovice), Albrechtičky, Bílov, Bítov, Bravantice, Jistebník, 

Kujavy, Pustějov, Slatina, Studénka, Tísek a Velké Albrechtice. OŢÚ v Bílovci je 

pověřen výkonem státní správy na úseku ţivnostenského podnikání a v rámci tohoto 

pověření vede agendu týkající se ţivnosti ohlašovací volné, ţivností ohlašovacích 

řemeslných a vázaných a ţivností koncesovaných. Vykonává kontrolní činnost 

na úseku ţivnostenského podnikání, ukládá pokuty v blokovém a správním řízení, 

vykonává činnost centrálního registračního místa, vede agendu týkající 

se zemědělských podnikatelů atd. 20 

 Obecní živnostenský úřad v Odrách je samostatným odborem Městského 

úřadu v Odrách a vykonává úkoly v přenesené působnosti pro správní obvod 

vymezený obcemi: Odry (včetně místních částí Dobešov, Kaménka, Klokočůvek, 

Loučky, Pohoř, Tošovice, Veselí, Vítovka), Fulnek, Heřmanice u Oder, Heřmánky, 

Jakubčovice n.O., Luboměř, Mankovice, Spálov, Vraţné a Vrchy. OŢÚ v Odrách 

je pověřen výkonem státní správy na úseku ţivnostenského podnikání a vykonává 

tedy činnosti týkající se koncesovaných ţivností, ţivností ohlašovacích řemeslných, 

ţivností ohlašovacích vázaných a ţivnosti volné. Ţivnostenský úřad přijímá ohlášení 

fyzických a právnických osob u ţivností, řemeslných, vázaných a ţivnosti volné, 

přijímá ţádosti o udělení koncese, rozhoduje o udělení koncese, o změnách a rušení 

ţivnostenských oprávnění, vyřizuje stíţnosti, oznámení a podněty fyzických 

a právnických osob na úseku ţivnostenského podnikání, zajišťuje poskytování 

informací ţadatelům dle zvláštního předpisu o svobodném přístupu k informacím, je 

provozovatelem ţivnostenského rejstříku, provádí poradenskou a konzultační činnost 

na úseku ţivnostenského podnikání, provádí kontroly provozoven fyzických 

a právnických osob z hlediska dodrţování ustanovení ţivnostenského zákona, 

ukládá pokuty v  blokovém a správním řízení při zjištění porušení příslušných 

předpisů atd. Dále vykonává činnosti CRM a činnosti na úseku podnikání 
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 MĚSTO FRENŠTÁT p. R., WWW: http://www.mufrenstat.cz/. 
20

 MĚSTO BÍLOVEC, WWW: http://www.bilovec.cz/. 

http://www.mufrenstat.cz/
http://www.bilovec.cz/
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zemědělských podnikatelů v souladu s § 2h zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, 

ve znění pozdějších předpisů (zemědělský zákon) na území správního obvodu obce 

s rozšířenou působností. 21
 

 V následující tabulce jsou uvedeny základní geografické údaje o správních 

obvodech obcí s rozšířenou působností (ORP) v okrese Nový Jičín k 1. 1. 2010.  

Tabulka č. 1. Správní obvody obcí s rozšířenou působností v okrese Nový Jičín  

 
Rozloha 

v km
2 

Počet 
obyvatel 

Počet obcí Hustota osídlení 
(obyv./km

2
) 

Nový Jičín 275 48529 15 176 

Kopřivnice 121 41543 10 342 

Frenštát p. R. 99 19106 6 194 

Bílovec 162 25926 12 160 

Odry 224 17459 10 78 

Okres Nový Jičín 881 152563 53 173 

 Zdroj: http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/moravskoslezsky-kraj. Vlastní zpracování 6. 3. 2011. 

 Největším správním obvodem co do rozlohy i počtu obyvatel je správní obvod 

ORP Nový Jičín a nejmenším podle rozlohy správní obvod ORP Frenštát p. R. 

a podle počtu obyvatel správní obvod ORP Odry. Podle počtu obcí ve správním 

obvodu je opět největším ORP Nový Jičín a nejmenším ORP Frenštát p. R. 

Porovnáme-li však hustotu osídlení je jednoznačně na prvním místě ORP Kopřivnice 

a posledním je ORP Odry.  

4. 3 Počty živností a jejich skladba v okrese Nový Jičín 

Od 1. července 2008 můţe podnikatel činit veškerá podání podle 

ţivnostenského zákona u kteréhokoli obecního ţivnostenského úřadu na území 

České republiky bez ohledu na své bydliště nebo místo podnikání nebo sídlo 

v případě právnických osob. Tím došlo k výraznému zjednodušení styku podnikatele 

s ţivnostenským úřadem, kdy jiţ podnikatel není vázán na jediný místně příslušný 

obecní ţivnostenský úřad. Podnikatel tak rovněţ můţe učinit i prostřednictvím 

kontaktního místa veřejné správy, tzv. Czech POINTu. 
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 MĚSTO ODRY, WWW: http://www.odry.cz/. 
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Místní příslušnost v řízení o správních deliktech právnických a podnikajících 

fyzických osob a v řízení o zrušení ţivnostenského oprávnění nebo o pozastavení 

provozování ţivnosti se určuje podle správního řádu. To znamená, ţe je dána 

prvotně místem podnikání u fyzických osob a sídlem u právnických osob. Z takto 

vymezené místní příslušnosti se vychází také při sledování statistických údajů 

o jednotlivých ţivnostech a počtech podnikatelů ţivnostenských úřadů.  

V následující tabulce č. 1 jsou uvedeny počty ţivnostenských oprávnění 

platných k 31. 12. 2010, a to jak celkový počet ţivností ve správních obvodech 

jednotlivých OŢÚ v okrese Nový Jičín, tak i počty ţivností podle druhů.  

Tabulka č. 2. Počty živností k 31. 12. 2010  

 
živnostenská oprávnění 

ţivnosti 
volné 

ţivnosti 
řemeslné 

ţivnosti 
vázané 

ţivnosti 
koncesované 

živnosti 
celkem 

OŽÚ Nový Jičín 6619 3919 860 437 11835 

OŽÚ Kopřivnice 5573 2702 647 312 9234 

OŽÚ Frenštát p. R. 2778 1528 341 198 4845 

OŽÚ Bílovec 3383 1834 428 160 5805 

OŽÚ Odry 2185 1341 252 181 3959 

Okres Nový Jičín 20538 11324 2528 1288 35678 

Zdroj: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/pod_stat.html. Vlastní zpracování 16. 2. 2011. 

Správním obvodem s největším počtem vydaných ţivnostenských oprávnění 

je správní obvod OŢÚ Nový Jičín s 33 % ţivností z celkového počtu ţivností v okrese 

Nový Jičín, následuje Kopřivnice s 26 %, Bílovec s 16 %, Frenštát p.R. se 14 % 

a Odry s 11 % ţivností.  

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/pod_stat.html
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Graf č. 1. Počet živností podle obvodů OŽÚ v %  k 31. 12. 2010   
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Zdroj: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/pod_stat.html. Vlastní zpracování 16. 2. 2011. 

Z údajů uvedených v tabulce č. 2  lze dále odvodit procentuální zastoupení 

jednotlivých druhů ţivností ve sledovaných správních obvodech obcí s rozšířenou 

působností. Srovnáním % zastoupení jednotlivých druhů ţivností ve správních 

obvodech OŢÚ v okrese Nový Jičín bylo zjištěno, ţe ve všech sledovaných správních 

obvodech zcela převaţuje ţivnost volná. Z čehoţ vyplývá, ţe 55 – 60 % ze všech 

vydaných ţivnostenských oprávnění v okrese Nový Jičín, jsou ţivnostenská 

oprávnění k provozování ţivnosti volné, k jejímuţ provozování není potřeba odborná 

způsobilost. Druhou největší skupinou ţivností jsou ţivnosti řemeslné, které tvoří 

29 – 34 % z celkového počtu ţivnostenských oprávnění. Naproti tomu ţivnosti 

vázané a koncesované, tvoří pouze malou část z celkového počtu vydaných 

ţivnostenských oprávnění. Ţivností vázaných bylo ve sledovaném období jen cca 

7 % a ţivností koncesovaných dokonce v průměru jen 4 %. Zastoupení jednotlivých 

druhů ţivností ve správních obvodech OŢÚ v okrese Nový Jičín znázorňuje 

následující graf č. 2.  

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/pod_stat.html
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  Graf č. 2. Druhy živností v %  k 31. 12. 2010   
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   Zdroj: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/pod_stat.html. Vlastní zpracování 16. 2. 2011. 

Z údajů vedených v ţivnostenském rejstříku můţeme kromě počtu vydaných 

ţivnostenských oprávnění zjistit také počty podnikatelů (fyzických a právnických 

osob) podnikajících na základě ţivnostenských oprávnění. Níţe uvedená tabulka 

znázorňuje počty podnikatelů v jednotlivých správních obvodech OŢÚ v okrese Nový 

Jičín, a to jak jejich celkový počet, tak také počty fyzických osob, právnických osob 

a zahraničních osob (ty zahrnují jak fyzické, tak i právnické zahraniční osoby).  

Z celkového počtu podnikatelů (jak v celém okrese, tak i v jednotlivých správních 

obvodech převaţují podnikatelé fyzické osoby, které se podílí 91,5 %  na celkovém 

počtu všech podnikatelů. Právnické osoby tvoří oproti fyzickým osobám pouze malou 

část (8,5 %) z celkového počtu osob podnikajících na základě ţivnostenského 

oprávnění. Co se týká podílu českých a zahraničních podnikatelů, jednoznačně 

převaţují osoby české, kterými jsou fyzické osoby mající bydliště na území ČR 

a právnické osoby mající sídlo na území ČR. Zahraniční osoby, tj. fyzické osoby, 

které nemají na území ČR bydliště a právnické osoby, které nemají na území ČR 

sídlo, tvoří pouze 2,3 % z celkového počtu osob podnikajících v ČR na základě 

ţivnostenského oprávnění.  

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/pod_stat.html
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Tabulka č. 3  Počty podnikatelů k 31. 12. 2010  

 
Podnikatelé 

Fyzické osoby 
Právnické 

osoby 
Zahraniční 

osoby 
Celkem 

OŽÚ Nový Jičín 7872 709 190 8581 

OŽÚ Kopřivnice 6315 587 248 6902 

OŽÚ Frenštát p. R. 3197 343 81 3540 

OŽÚ Bílovec 4051 319 48 4370 

OŽÚ Odry 2605 250 44 2855 

Okres Nový Jičín 24040 2208 611 26248 

 Zdroj: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/pod_stat.html. Vlastní zpracování 16. 2. 2011. 

Srovnáním celkového počtu podnikatelů (fyzických i právnických osob) 

v jednotlivých správních obvodech OŢÚ v okrese Nový Jičín bylo zjištěno, ţe 

nejvyšší počet osob podnikajících na základě ţivnostenského oprávnění (dále jen 

podnikatelů) je ve správním obvodu OŢÚ Nový Jičín, a to 32,7 % z celkového počtu 

těchto osob. Obvodem s druhým největším počtem podnikatelů je správní obvod 

OŢÚ Kopřivnice, kde bylo ve sledovaném období 26,3 % z celkového počtu 

podnikatelů. Následují správní obvody OŢÚ Bílovec 16,6 %, OŢÚ Frenštát p.R. 

13,5 %, a správním obvodem s nejniţším počtem podnikatelů je OŹÚ Odry, kde bylo 

k 31. 12. 2010 jen 10,9 % podnikatelů z celkového počtu podnikatelů v okrese Nový 

Jičín. 22 

                                                 
22

 Registr ţivnostenského podnikání WWW: https://rzp.cz/. 

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/pod_stat.html
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  Graf č. 3: Počty podnikatelů ve správních obvodech OŽÚ k 31. 12. 2010   
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Zdroj: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/pod_stat.html. Vlastní zpracování 16. 2. 2011. 

 V následující tabulce č. 4 jsou pro lepší srovnání počtu podnikatelů 

v jednotlivých správních obvodech ţivnostenských úřadů okresu Nový Jičín 

přepočteny počty podnikatelů na počet obyvatel v jednotlivých správních obvodech 

obcí s rozšířenou působností (ORP). 

Tabulka č. 4. Počty podnikatelů na 1000 obyvatel k 31. 12. 2010 (ORP v okrese Nový Jičín) 

 
Podnikatelé 

Fyzické osoby 
Právnické 

osoby 
Zahraniční 

osoby 
Celkem 

Nový Jičín 162 15 4 177 

Kopřivnice 152 14 6 166 

Frenštát p. R. 167 18 4 185 

Bílovec 156 12 2 168 

Odry 149 14 3 164 

Celkem okres NJ 158 14 4 172 

    Zdroj: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/pod_stat.html Vlastní zpracování 6. 3. 2011. 

Průměrný počet podnikatelů přepočtených na 1000 obyvatel v celém okrese je 

172. Počty podnikatelů přepočtených na 1000 obyvatel jsou ve správním obvodu 

OŢÚ v Novém Jičíně a ve Frenštátě p. R. mírně nad celkovým průměrem v okrese. 

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/pod_stat.html
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/pod_stat.html
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Počet podnikatelů ve správním obvodu OŢÚ Nový Jičín činí 103 % průměrné relace 

v okrese a ve Frenštátě p. R. 108 %. Ve správních obvodech OŢÚ Bílovec, 

Kopřivnice a Odry jsou počty podnikatelů na 1000 obyvatel jen mírně pod průměrem, 

Bílovec 98 %, Kopřivnice 97 % a Odry 95 % průměrné relace v okrese. Počty 

podnikatelů přepočtené na 1000 obyvatel jsou tedy v jednotlivých správních 

obvodech okresu Nový Jičín relativně vyrovnané.  

Pro základní orientaci v počtech podnikatelů v okrese Nový Jičín vzhledem 

k obdobnému okresu, kraji a celé ČR jsou v následující tabulce č. 5 srovnány počty 

podnikatelů přepočtených na 1000 obyvatel v okrese Nový Jičín s počty podnikatelů 

v okrese Opava, v Moravskoslezském kraji a v celé České republice. Počet 

podnikatelů v okrese Opava je mírně vyšší neţ v okrese Nový Jičín (Opava má 184 

a  Nový Jičín 172 podnikatelů/1000 obyvatel). Ze srovnání okresu NJ 

aMoravskoslezského kraje vyplývá, ţe počet podnikatelů v okrese NJ je téměř stejný 

jako průměrný počet podnikatelů v celém Moravskoslezském kraji (okres NJ 172 

a Moravskoslezský kraj 171 podnikatelů/1000 obyvatel). Srovnáním okresu NJ a celé 

ČR bylo zjištěno, ţe počet podnikatelů v okrese NJ je vzhledem k průměrnému počtu 

podnikatelů v celé České republice niţší. Činí pouze 81 % průměrné relace v celé 

ČR. Obecně je moţné konstatovat, ţe na Moravě je mírně menší počet podnikatelů 

neţ v Čechách a při srovnání v rámci celé ČR je nutné brát v úvahu fakt, ţe počet 

podnikatelů na 1000 obyvatel v hlavním městě Praze je mnohem vyšší 

neţ v ostatních krajích ČR (činí 158 % průměrné relace v celé ČR).  

Tabulka č. 5  Počty podnikatelů na 1000 obyvatel k 31. 12. 2010  

 
Podnikatelé 

Fyzické 
osoby 

Právnické 
osoby 

Zahraniční 
osoby 

Celkem 

Okres Nový Jičín 158 14 4 172 

Okres Opava 168 15 3 184 

Moravskoslezský kraj 151 20 4 171 

Česká republika 182 31 9 212 

     Zdroj: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/pod_stat.html. Vlastní zpracování 6. 3. 2011. 
 http://www.rzp.cz/statistiky.html. Vlastní zpracování 6. 3. 2011.  

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/pod_stat.html
http://www.rzp.cz/statistiky.html
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4. 4 Srovnání výkonů OŽÚ v okrese Nový Jičín 

 Veškerá evidence podnikatelů podnikajících v reţimu ţivnostenského zákona 

je vedena formou Registru ţivnostenského podnikání (IS RŢP). Tento systém funguje 

od 1. 4. 2006, kdy byla ukončena migrace dat ze všech původních lokálně 

provozovaných systémů jednotlivých ţivnostenských úřadů. IS RŢP řídí všechny 

procesy odehrávající se na ţivnostenských úřadech a jsou zde soustředěna všechna 

data ţivnostenského registru. Tento systém je v současné době propojen s registrem 

ekonomických subjektů, Rejstříkem trestů, obchodním rejstříkem, registrem adres 

UIR-ADR a registrem obyvatel. Díky tomuto systému byly sjednoceny výstupy 

z jednotlivých ţivnostenských úřadů jak po formální, tak i po obsahové stránce. Tento 

systém umoţňuje nejen vedení ţivnostenského rejstříku, vydávání téměř veškerých 

dokumentů souvisejících s ţivnostenskou agendou, ale také získávání statistických 

údajů o výkonech jednotlivých ţivnostenských úřadů (např. počty vydaných 

dokumentů, počty provedených kontrol, počty uloţených pokut, vybraných správních 

poplatků atd.). 

 V celém okrese Nový Jičín je 26248 podnikatelů podnikajících v reţimu 

ţivnostenského zákona a 26 referentů obecních ţivnostenských úřadů, 

vykonávajících činnosti spojené s agendou ţivnostenského podnikání, z čehoţ 

vyplývá, ţe na jednoho referenta připadá asi 1000 podnikatelů.  Tato informace je ale 

v současné době relativní, protoţe jiţ neexistuje místní příslušnost ţivnostenských 

úřadů a podnikatelé mohou při vyřizování záleţitostí týkajících se jejich podnikání 

navštívit kterýkoliv ţivnostenský úřad v ČR. To znamená, ţe například při řešení 

správních deliktů podnikajících osob, rušení a pozastavování provozování ţivnosti 

a kontrolní činnosti je sice příslušný vţdy ţivnostenský úřad podle místa podnikání 

(sídla) nebo místa činnosti podnikatele, ale podání týkající se ohlášení ţivností, 

změn, přerušení provozování ţivnosti apod. podnikatel jiţ nemusí učinit pouze tam, 

kde má místo podnikání nebo sídlo. Díky této skutečnosti je mnohem výstiţnějším 

kritériem pro srovnání výkonů OŢÚ počet vydaných dokumentů a počet provedených 

kontrol.  

 Celkový počet vydaných dokumentů za rok 2010 všemi OŢÚ v okrese Nový 

Jičín je 28969. Nejvíce dokumentů bylo vydáno na OŢÚ Nový Jičín a nejméně 

na  OŢÚ Odry. Následující tabulka č. 4 uvádí počty vydaných dokumentů 
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a provedených kontrol v roce 2010 a počty referentů jednotlivých OŢÚ v okrese Nový 

Jičín.  

Tabulka č. 6. Výkony OŽÚ v roce 2010  

 
Výkony OŽÚ 

Počet 
podnikatelů 

Vydané 
dokumenty 

Provedené 
kontroly 

Počet 
referentů 

Nový Jičín 8581 8626 361 9 

Kopřivnice 6902 8408 97 6 

Frenštát p. R. 3540 4105 93 5 

Bílovec 4370 4163 146 4 

Odry 2855 3667 48 2 

Celkem (okres NJ) 26248 28969 745 26 

     Zdroj: https://rzp.cz/. Vlastní zpracování 22. 2. 2011.  

 Poloţka vydané dokumenty zahrnuje téměř veškeré dokumenty vydávané 

ţivnostenskými úřady v rámci jejich činnosti, jedná se např. o výpisy ze  ŢR, 

rozhodnutí o udělení koncese, vyrozumění o zápisu změn v ŢR, vyrozumění 

o přerušení nebo pokračování provozování ţivnosti, oznámení o zahájení správního 

řízení atd. Nejčastěji vydávaným dokumentem je výpis ze ŢR, dále pak vyrozumění 

o  přerušení provozování ţivnosti a vyrozumění o zápisu provozovny. Vzhledem 

k tomu, ţe ţivnostenské úřady v okrese NJ mají rozdílně velké správní obvody 

a různý počet referentů vykonávajících činnosti spojené s ţivnostenskou agendou, 

nebyl srovnáván pouze počet vydaných dokumentů, ale poměr vydaných dokumentů 

k počtu referentů OŢÚ. Tímto srovnáním bylo zjištěno, ţe mezi sledovanými 

ţivnostenskými úřady jsou docela velké rozdíly. Nejvyšší počet vydaných dokumentů 

přepočtených na jednoho referenta za rok 2010 měl OŢÚ Odry - 1833 dokumentů, 

a to přesto, ţe vykonává ţivnostenskou správu pro nejmenší správní obvod. 

Na druhém místě byl OŢÚ Kopřivnice s 1401 dokumentů, na třetím OŢÚ Bílovec 

s 1040 dokumenty, dále OŢÚ Nový Jičín s 958 dokumenty a posledním byl OŢÚ 

Frenštát p. R. s 821 vydanými dokumenty na 1 referenta.  

Průměrný počet dokumentů přepočtených na jednoho referenta v celém 

okrese je 1114. Jak znázorňuje graf č. 4, počty dokumentů přepočtených na jednoho 

referenta jsou na OŢÚ v Odrách a v Kopřivnici nad celkovým průměrem v okrese. 

Počet dokumentů v Odrách činí 165 % průměrné relace v okrese a počet dokumentů 
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v Kopřivnici 126 %. OŢÚ Bílovec a OŢÚ Nový Jičín jsou jen mírně pod průměrem, 

Bílovec 94 % a Nový Jičín 86 % průměrné relace v okrese. Počet dokumentů 

na OŢÚ Frenštát p.R. činí pouze 74% průměrné relace v okrese NJ.  

Graf č. 4: Počet dokumentů (přepočtených na 1 referenta) vydaných jednotlivými OŽÚ v r. 2010 
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Zdroj: https://rzp.cz/. Vlastní zpracování 22. 2. 2011. 

 Poloţka provedené kontroly z tabulky č. 6 zahrnuje počet kontrol provedených 

OŢÚ zaměřených na dodrţování povinností vyplývajících pro podnikatele 

z ţivnostenského zákona, ze zákona na ochranu spotřebitele a ze zákona o výkonu 

činností v oblasti cestovního ruchu. Převáţná většina těchto kontrol (cca 95 %) byla 

zaměřena na dodrţování povinností vyplývajících ze ŢZ. Celkový počet provedených 

kontrol všemi OŢÚ v okrese NJ byl 745 kontrol za rok 2010. Jednoznačně 

nejaktivnějším v kontrolní činnosti OŢÚ byl OŢÚ Nový Jičín, který provedl 48 % 

z celkového počtu kontrol.  OŢÚ Bílovec provedl 20 % kontrol, OŢÚ Kopřivnice 

a Frenštát p. R. provedly 13 % kontrol a OŢÚ Odry provedl 6 % z celkového počtu 

kontrol v okrese NJ.  

 Stejně jako u počtu dokumentů je pro posouzení výkonů jednotlivých OŢÚ 

výstiţnější srovnání počtu provedených kontrol přepočtených na jednoho referenta. 

Tímto srovnáním bylo zjištěno, ţe mezi sledovanými ţivnostenskými úřady jsou 

stejně jako u počtu dokumentů velké rozdíly. Nejvyšší počet kontrol přepočtených 

na jednoho referenta za rok 2010 měl OŢÚ Nový Jičín – 40 kontrol. Na druhém místě 

byl OŢÚ Bílovec s 36 kontrolami, na třetím OŢÚ Odry s 24 kontrolami, dále OŢÚ 
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Frenštát p.R. s 19 kontrolami a posledním byl OŢÚ Kopřivnice s 16 kontrolami 

na jednoho  referenta.  

Graf č. 5: Počet kontrol (přepočtených na 1 referenta) provedených jednotlivými OŽÚ v r. 2010 
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Zdroj: https://rzp.cz/. Vlastní zpracování 22. 2. 2011. 

Průměrný počet kontrol přepočtených na jednoho referenta v celém okrese je 

29. Jak znázorňuje graf č. 5, počty kontrol přepočtených na 1 referenta jsou na OŢÚ 

v Novém Jičíně a v Bílovci nad celkovým průměrem v okrese. Počet kontrol v Novém 

Jičíně činí 138 % průměrné relace v okrese a počet kontrol v Bílovci 124 %. Ostatní 

OŢÚ v okrese NJ jsou v počtech kontrol pod průměrem, Odry 83 %, Frenštát p. R. 

65  % a Kopřivnice 55 % průměrné relace v okrese NJ.  

Z výše uvedených údajů bylo zjištěno, ţe ţivnostenské úřady, které mají 

vysoký počet dokumentů na referenta (Odry a Kopřivnice) mají nízký počet kontrol 

a naopak ţivnostenské úřady s vysokým počtem kontrol na referenta (Nový Jičín 

a  Bílovec) mají nízký počet dokumentů.  Počet dokumentů na referenta v Odrách  je 

mírně nadhodnocen tím, ţe v lednu roku 2010 byli na OŢÚ Odry 3 referenti 

vykonávající ţivnostenskou správu a po zbytek roku 2010, díky organizačním 

změnám, uţ jen dva (ve statistických údajích bylo vycházeno z počtu dvou referentů), 

a také tím, ţe OŢÚ Odry jako jediný ze srovnávaných ŢÚ jiţ začal hromadně 

přidělovat identifikační čísla provozovnám.  Na OŢÚ v Novém Jičíně je nízký počet 

dokumentů přepočtených na referenta dán také skutečností, ţe OŢÚ Nový Jičín 

vykonává navíc činnosti související s povolováním a dozorem provozu výherních 

hracích přístrojů a v rámci samostatné působnosti zajišťuje výkon samosprávy 
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v oblasti dopravy, pokud je jím zábor veřejného prostranství a organizuje nebo se 

podílí na organizaci akcí pořádaných městem. Na  OŢÚ v Kopřivnici byly příčinou 

nízkého počtu kontrol organizační změny, díky kterým došlo v roce 2010 ke sníţení 

počtu referentů ţivnostenského úřadu a úplnému zrušení kontrolního oddělení OŢÚ. 

Obecně však lze konstatovat, ţe ţivnostenské úřady, které jsou méně 

administrativně vytíţené, mají víc času na výkon kontrolní činnosti.  
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5. Závěr 

Tato bakalářská práce se pokusila přiblíţit ţivnostenské podnikání v České 

republice a jeho regulaci ze strany společnosti. Jejím předmětem je problematika 

fungování a organizace ţivnostenských úřadů, a to jak z obecného hlediska, tak také 

na konkrétních příkladech obecních ţivnostenských úřadů v okrese Nový Jičín.  

Cílem bakalářské práce bylo, na základě dostupných informací, zanalyzovat 

a vyhodnotit současné organizační uspořádání a fungování ţivnostenských úřadů 

a na konkrétních příkladech obecních ţivnostenských úřadů v okrese Nový Jičín 

srovnat jejich začlenění v organizační struktuře městských úřadů a zhodnotit výkony 

těchto ţivnostenských úřadů.  

Regulace ţivností prošla za dobu platnosti ţivnostenského zákona mnoha 

změnami, které zvláště v poslední době směřovaly ke zjednodušení podnikání. 

Systém je nyní stabilizovaný a funguje, přesto však existují některé slabé stránky, 

které by bylo moţné vylepšit.   

 První problém vidím v organizační struktuře ŢÚ. Přesto, ţe zákon 

č. 570/1991 Sb. o ţivnostenských úřadech stanoví, ţe ţivnostenskými úřady jsou 

odbory obecních úřadů ORP a odbory krajských úřadů, v poslední době dochází 

často ke slučování ţivnostenských úřadů s jinými odbory, např. s odbory zabývajícími 

se agendou přestupkovou, dopravní apod. Stav v okrese Nový Jičín je takový, 

ţe ţivnostenské úřady v Novém Jičíně, v Bílovci, v Odrách a ve Frenštátě p. R. jsou 

zatím samostatnými odbory městských úřadů obcí s rozšířenou působností. Obecní 

ţivnostenský úřad v Kopřivnici je od 1. 1. 2010 pouze oddělením odboru správních 

činností, který zahrnuje kromě OŢÚ taky oddělení správních agend, oddělení 

přestupků a oddělení dopravních agend. Na obecních ţivnostenských úřadech 

v Odrách a ve Frenštátě p. R. se v současné době také připravuje jejich sloučení 

s dalšími odbory. OŢÚ v Nové Jičíně je sice, podle názvu samostatným odborem, 

je mu však svěřeno mnoho dalších činnost, jak v přenesené tak i v samostatné 

působnosti ORP, které nesouvisí s výkonem ţivnostenské správy.  
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 Tendence ke slučování ţivnostenských úřadů s jinými odbory obecních 

(krajských) úřadů a rozšiřování agend ţivnostenských úřadů o činnosti mimo 

ţivnostenskou správu se projevuje nejen v okrese Nový Jičín, ale na celém území 

ČR. Hlavním důvodem tohoto trendu je, ţe stávající pracoviště jsou malá (malé 

správní obvody ORP) a samostatný odbor je z hlediska uspořádání obecních úřadů 

neefektivní. Tato situace je však v rozporu se zákonem o ţivnostenských úřadech, 

který stanoví, ţe ţivnostenskými úřady jsou odbory obecních a krajských úřadů. 

Nabízí se tedy tři moţností řešení.  

První moţností je dodrţet literu zákona a právními kroky si vynutit 

na územních samosprávách, aby spravovaly ţivnostenské úřady jako samostatné 

(plnohodnotné, s vlastním vedoucím atd.) odbory obecních a krajských úřadů. Pak 

by samozřejmě stát musel jít příkladem a konečně vytvořit (byť v rámci MPO) onen 

Ţivnostenský úřad, zmíněný v zákoně. Prostřednictvím tohoto úřadu, který bude jako 

ústřední orgán zodpovědný za výkon státní správy na úseku ţivnostenského 

podnikání, kontrolovat zařazení ţivnostenských úřadů v organizační struktuře 

obecních a krajských úřadů. Některé menší obce s malými správními obvody mohou 

mít dojem, ţe takovéto organizační uspořádání je pro ně neefektivní, na druhé straně 

na tuto činnost dostávají ze státního rozpočtu příspěvek. Jedná se o příspěvek 

na výkon státní správy v přenesené působnosti, který sice nepokrývá plně náklady 

obcí na příslušné činnosti, ale obce by za tyto peníze měly uvedené organizační 

uspořádání zrealizovat.  

Druhou moţností je novelizovat zákon o ţivnostenských úřadech a umoţnit, 

aby živnostenské úřady byly pouze odděleními či útvary odborů obecních 

a krajských úřadů zabývajících se i jinými správními činnostmi. Bylo by nutné stejně 

jako u první varianty prostřednictvím Ţivnostenského úřadu ČR či MPO zajistit, aby 

se ţivnostenské úřady jako oddělení či útvary specializovaly pouze na výkon 

ţivnostenské správy a výkon těchto činností byl zajištěn dostatečným počtem 

referentů. U první i druhé varianty je problémem nemoţnost přímého řízení výkonu 

státní správy, neboť pracovníci ŢÚ jsou zaměstnanci územně samosprávných celků. 

Třetí moţností je úplná změna organizační struktury ţivnostenských úřadů 

a vytvoření samostatných živnostenských úřadů, které by nebyly součástí 

obecních úřadů (magistrátů) a krajských úřadů tedy tak, jak je tomu např. 
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u finančních úřadů, veterinárních správ ap.  Ústřední orgán (Ţivnostenský úřad ČR), 

který by byl zodpovědný za výkon státní správy, by měl moţnost na základě 

dlouhodobých statistik stanovit optimální počet úředníků, coţ by zajistilo moţnost 

jejich specializace, a tím ovlivnit efektivní výkon ţivnostenské správy. Ţivnostenské 

úřady by mohly být zřízeny v sídlech finančních úřadů, čímţ by došlo k relativnímu 

srovnání velikostí správních obvodů ŢÚ. Správním orgánem druhého stupně, který 

by rozhodoval o odvoláních ŢÚ, koordinoval, řídil a kontroloval jejich činnost, by byl 

Ţivnostenský úřad ČR (v současnosti MPO). Byl by zajištěn jednotný výkon státní 

správy, jednoduchá kontrola výkonu státní správy a moţnost větší specializace 

pracovníků ţivnostenských úřadů. Negativním efektem této varianty je skutečnost, 

ţe  k vytvoření zcela nové struktury ţivnostenských úřadů by bylo zapotřebí 

nemalých finančních prostředků a nutná změna legislativy. Realizace této varianty 

organizačních změn fungování ŢÚ by znamenala celkové mírné sníţení počtu 

ţivnostenských úřadů. V Moravskoslezském kraji by se počet ŢÚ sníţil z 23 na  18 

a v okrese Nový Jičín by místo pěti ţivnostenských úřadů byly tři, v Novém Jičíně, 

v Kopřivnici a ve Fulneku. Toto mírné sníţení počtu ŢÚ by nemělo nijak výrazně 

ovlivnit dostupnost pro podnikatele, naopak výhodou by bylo umístění ŢÚ 

a finančních úřadů na jednom místě. Případně by bylo moţno ze všech pracovišť 

zabývajících se ţivnostenskou agendou vytvořit jeden celostátní Ţivnostenský úřad 

s krajskými, příp. okresními pracovišti a pobočkami ve stávajícím územním rozloţení 

(obdoba nové organizace Úřadu práce). Tím by se pravděpodobně zjednodušilo 

i řešení druhého problému.  

 Druhým problémem je zřejmě nestejná vytíţenost pracovníků ŢÚ. V pozadí 

můţe být více příčin a chtělo by to samostatný rozbor (coţ je nad moţný rámec této 

práce). Srovnáním výkonů jednotlivých OŢÚ v okrese Nový Jičín bylo zjištěno, 

ţe mezi těmito ţivnostenskými úřady jsou docela velké rozdíly. V počtu vydaných 

dokumentů (přepočtených na jednoho referenta), činil rozdíl mezi OŢÚ s nejvyšším 

a  OŢÚ s nejniţším počtem dokumentů cca 1000 vydaných dokumentů na jednoho 

referenta za rok. V procentním vyjádření to znamená, ţe OŢÚ s nejniţším počtem 

dokumentů, vydal pouze 45 % dokumentů vydaných OŢÚ s nejvyšším počtem 

dokumentů. U provedených kontrol je situace podobná, kdy OŢÚ s nejniţším počtem 

kontrol na referenta provedl pouze 40 % kontrol provedených na OŢÚ s nejvyšším 

počtem kontrol. Na základě těchto údajů lze konstatovat, ţe ţivnostenské úřady 
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s nadprůměrným počtem vydaných dokumentů na referenta měly nízký počet kontrol 

Z toho lze dovodit, ţe ţivnostenské úřady, které jsou více administrativně vytíţené, 

mají méně času na výkon ţivnostenské kontroly. Při hodnocení rozdílů mezi 

ţivnostenskými úřady v okrese Nový Jičín je však nutné také přihlédnout k dalším 

skutečnostem, které počty vydaných dokumentů a provedených kontrol ovlivňují. 

Je to zejména organizační uspořádání a mnoţství činností (mimo ţivnostenskou 

správu) v přenesené, popřípadě i v samostatné působnosti, svěřených jednotlivým 

ţivnostenským úřadům obcemi. 

 Ze zjištěných faktů lze dovodit, ţe nedostatek úředníků, resp. jejich vyšší 

vytíţenost si ŢÚ kompenzují sniţováním počtu kontrolních akcí. Obecně je známo, 

ţe právě přetíţenost úředníků na úřadech (finančních, ale i ţivnostenských,....) 

v Praze vede podnikatele k přemisťování sídel právnických osob a míst podnikání 

fyzických osob do Prahy (je zde minimální pravděpodobnost kontroly). Proto podle 

celostátně platných kritérií bude nutné stanovit obcím a krajům minimální počet 

úředníků vykonávajících ţivnostenskou správu, případně stanovit i minimální počet 

kontrol, a tím ovlivnit efektivní a kvalitní výkon státní správy. Jedním z moţných 

řešení by mohlo být vyčlenění kontrolní činnosti vůbec, sníţení počtu úředníků 

ţivnostenských úřadů a posílení nějakého nezávislého kontrolního orgánu (např. 

celní správy modifikované do podoby úřadu státní hospodářské kontroly). 

Závěrem lze konstatovat, ţe jednotlivé ţivnostenské úřady mají v současných 

podmínkách jen velmi malý prostor k zefektivnění své činnosti. Řešení je tedy 

převáţně na celostátní úrovni a to tak, ţe buď bude konečně naplněn zákon 

a na jednotlivých ţivnostenských úřadech budou ústředním orgánem státní správy 

objektivizovány podmínky jejich fungování nebo se zákon změní, vytvoří se nová 

organizační struktura ţivnostenských úřadů a případně dojde k oddělení kontroly. 

Obojí je podmíněno přijetím filozofie, ţe úředníci ţivnostenských úřadů jsou státu 

a společnosti prospěšní a finanční prostředky na ně vydané se v rozumném systému 

musí bohatě vrátit právě v efektech regulace.  
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Příloha 

Obrázek č. 1: Moravskoslezský kraj - územní členění na okresy 

 

 

Zdroj: http://www.ostrava.czso.cz/xt/redakce.nsf/i/okresy. Vlastní zpracování 19. 3. 2011.  

http://www.ostrava.czso.cz/xt/redakce.nsf/i/okresy
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Obrázek č. 2: Správní obvody obecních živnostenských úřadů v okrese Nový Jičín 

       

 

  Frenštát p. R.         Nový Jičín         Kopřivnice 

                           Bílovec                 Odry 

 

Zdroj: http://www.ostrava.czso.cz/xt/redakce.nsf/i/okresy. Vlastní zpracování 19. 3. 2011. 
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