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Historie – podnikatel, spotřebitel
• Zákon č.227/1859 ř.z., Živnostenský řád
• Zákon č. 1/1863 ř.z., Obecný zákoník obchodní, čl.4: „Za kupce dle
tohoto zákonníka pokládán budiž ten, kdo za živnost provozuje obchody.“
•
•
•
•
•

Zrušeny v r.1950 (Z 141/1950 Sb., S.O.Z.)
Z 109/1964 Sb., Hospodářský zákoník
Zásady č. 20/1965 Sb., pro poskytování některých služeb a oprav občany na základě povolení
národního výboru schválené usnesením vlády
NV ČSR 154/1982 Sb., o poskytování služeb občany na základě povolení národního výboru, NV
SSR 158/1982 Sb.
NV ČSR 1/1988 Sb., o poskytování služeb občany na základě povolení národního výboru. NV
SSR 2/1988 Sb., o predaji tovaru a poskytovaní služieb občanmi na základe povolenia národného
výboru

• Z 105/1990 Sb. (o soukromém podnikání občanů), Z 103/1990 Sb.
(novela Hospodářského zákoníku), - oba účinné od 01.05.1990
• Živnostenský zákon 455/1991 Sb., Obchodní zákoník 513/1991 Sb.
(oba účinné od 01.01.1992)
• Z 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele – účinný od 31.12.1992

Prameny práva – spotřebitel, podnikatel
Spotřebitel
• Občanský zákoník (Z 40/1964
Sb.)

• Z 634/1992 Sb., o ochraně

spotřebitele, (Z 36/2008 Sb. – novela,
nekalé obchodní praktiky)

• Z 145/2010 Sb., o
spotřebitelském úvěru
• + ObZ (nekalá soutěž, + § 262
ObZ)

Podnikatel
• Obchodní zákoník (Z
513/1991 Sb.)
• Živnostenský zákon (Z
455/1991 Sb.)
• Další právní předpisy,
které upravují výkon
podnikatelské činnosti v
příslušných oborech

• CELEX: 31985L0577,
31993L0013, 31997L0007,
32000L0031, 32002L0065
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Základní pojmy obchodního práva (ObZ)
• Podnikání
• Podnikatel - §2 ObZ
• Neoprávněné
podnikání - § 3a ObZ
• Podnik - § 5 ObZ
• Část podniku
• Složka podniku
• Organizační složka
podniku - §7 ObZ

• Místo podnikání
• Sídlo - § 19c OZ
• Obchodní majetek - §6
ObZ
• Obchodní jmění
• Čisté obchodní jmění
• Vlastní kapitál
• Základní kapitál
• Vklad

II. Podnikatel

Kdo je podnikatel - § 2 ObZ
• Osoba zapsaná v
obchodním rejstříku = je
podnikatelem vždy, ať již
byla založena soukromě
nebo zřízena na základě
zákona (např. dříve
FNM, SCP, Česká
televize, mateřská škola
Olomouc ….)
• Osoba podnikající za
základě živnostenského
oprávnění – Z 455/1991
Sb.

• Osoba podnikající na
základě oprávnění podle
jiného právního předpisu
– advokáti, lékaři,
veterináři, auditoři,
daňoví poradci …..
• Osoba provozující
zemědělskou výrobu a
zapsaná do evidence
podle zvláštního
předpisu
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Předmět podnikání
• Institut obchodního práva, má svůj význam
zejména pro právnické osoby,
• Předmět podnikání je pojem užší, než je pojem
předmět činnosti,
• FO – sama rozhoduje o tom, které činnosti bude
vykonávat,
• PO – rozhodují o tom zakladatelé, po vzniku
všichni společníci nebo valná hromada
společnosti

… předmět podnikání
• Předmět podnikání má odpovídat
veřejnoprávnímu rozdělení – viz zákony
(např. ŽZ) a prováděcí předpisy,
• Kategorizace činností je ovšem velmi složitá
a navíc se často mění

III. Podnikání
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I. Podnikání
• 1) soustavná
• 2) samostatná činnost,
• 3) provozovaná podnikatelem jeho vlastním
jménem,
• 4) na jeho vlastní odpovědnost
• 5) za účelem dosažení zisku

Soustavnost
Činnost:
• Trvalá,
• Opakovaná
• Závisející na ročním období
• Závisející na jiných okolnostech
• Tedy činnost prakticky jakákoliv, není-li
nahodilá

Samostatnost
• Samostatnost je výrazem podnikatelské
svobody, která je zaručena Listinou základních
práv a svobod (2/1993 Sb. – čl. 26)
• Jedna ze základních zásad ObZ
• Podnikatel si sám určuje: 1) zahájení, přerušení
či ukončení podnikání, 2) uzavření smluvního
vztahu, 3) náplň podnikatelské činnosti
• Podnikatel je omezen pouze právními předpisy
a v jejich rámci popř. pravomocnými
rozhodnutími
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• Samostatnost není popřena ani u činností,
jejichž předmětem je zástupčí činnost (např.
advokáti, obchodní cestující, daňoví
poradci atp.)

Provozování činnosti vlastním jménem
podnikatele
• Každý podnikatel používá při výkonu své
činnosti označení,
• Obchodní firma nebo jiné označení (někdy se
začíná znovu hovořit o obchodním jménu)
• Obchodní firma = osoby zapsané v obchodním
rejstříku, jiné označení (obchodní jméno) =
ostatní podnikatelé

Užívání obchodní firmy / ob. jména
• Podnikatel je povinen užívat obchodní firmu na
obchodních listinách (§ 13a ObZ),
• na provozovně (ŽZ),
• na dokladech vydávaných spotřebitelům (ŽZ)
• Jedná-li osoba v závislém postavení jménem
jiného subjektu, nejedná se o podnikání (např.
zaměstnanec jedná jménem svého
zaměstnavatele)
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Vlastní odpovědnost podnikatele
• Podnikatel je ze své činnosti odpovědný – za
škodu, za vady, za porušení veřejnoprávních
předpisů,
• (Odpovědnost za škodu) a její náhrada z
obchodních závazkových vztahů - § 373 ObZ, z
porušení kogentních ustanovení ObZ - § 757
ObZ,
• Nekalá soutěž - § 44 an. ObZ
• Odpovědnost za škodu způsobenou při
provozní činnosti - § 420a OZ

… odpovědnost podnikatele
• Odpovědnost pracovněprávní – vůči
zaměstnancům
• Přestupková odpovědnost – Z 200/1990 Sb.
• Jiná správněprávní odpovědnost – např.
škody na životním prostředí
• Trestní odpovědnost – Z 140/1961 Sb.
(dosud pouze podnikatelé f.o., návrh
zákona o trestní odpovědnosti právnických
osob byl připraven, ale dosud nebyl přijat)

Účel dosažení zisku
• Bylo by vhodnější tento předpoklad
formulovat jako „dosažení zisku a jeho
použití pro vlastní potřeby podnikatele“
• Ziskový motiv je oddělujícím kritériem od
činností jiných – např. charitních
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V. Neoprávněné podnikání

Neoprávněné podnikání - § 3a ObZ
Neoprávněné podnikání je:
• Uskutečňování činnosti, k níž se podle zvláštních
právních předpisů vyžaduje ohlášení nebo
povolení, bez takového ohlášení nebo povolení,
• Jednání jménem shora uvedené osoby spočívající
ve výkonu shora uvedené činnosti
• Překračování dovoleného předmětu činnosti, podnikání
přes trestní/správní zákaz činnosti

… neoprávněné podnikání - následky
Následky:
• Odpovědnost za škodu, která takovým
jednáním může vzniknout,
• Povaha ani platnost právních úkonů není
dotčena tím, že určité osobě je a) zakázáno
podnikání, nebo b) nemá příslušné
oprávnění k podnikání
• Povaha – obchodní vztah, občanskoprávní vztah
…, platnost – konkrétní smlouva (s.o dílo)
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• Vztah zůstává obchodním (jiným)
závazkovým vztahem = musí být naplněn,
pokud se
• smluvní partner nedovolá (§ 40a OZ)
relativní neplatnosti podle (§ 49a OZ)
(omyl) –podstatný omyl
• Dovolání se omylu
• Omyl způsobený úmyslně = neplatné vždy,
omyl jinak vyvolaný – také neplatné

Proč?
• Tato právní konstrukce chrání třetí osoby
před možnou neplatností právních úkonu
způsobenou jen tím, že příslušná osoba
nemá podnikatelské oprávnění

Činnosti (plnění) výslovně zakázané
• Právní úkon, jehož předmětem je
plnění zakázané, je neplatný absolutně
• Takovou neplatnost nelze zhojit,
právní vztah nevznikne,
• Při soustavném … výkonu takové
činnosti se nejedná o podnikání ani o
neoprávněné podnikání, ale o
nezákonnou činnost
• Např. týrání zvířat, prodej drog apod.
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VI. Živnostenské podnikání

Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (Živnostenský zákon)
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Změna: 600/1992 Sb., od 1.1.1993 - 591/1992 Sb. , Změna: 231/1992 Sb., Změna: 273/1993 Sb., Změna:
303/1993 Sb., Změna: 42/1994 Sb., Změna: 38/1994 Sb., Změna: 136/1994 Sb., Změna: 200/1994 Sb.
Změna: 237/1995 Sb., 286/1995 Sb. Změna: 95/1996 Sb. Změna: 94/1996 Sb. Změna: 147/1996 Sb. Změna:
19/1997 Sb. Změna: 49/1997 Sb. Změna: 61/1997 Sb. Změna: 217/1997 Sb. Změna: 280/1997 Sb. Změna:
79/1997 Sb. Změna: 15/1998 Sb. Změna: 83/1998 Sb. Změna: 157/1998 Sb., 167/1998 Sb. Změna:
358/1999 Sb. Změna: 356/1999 Sb. Změna: 360/1999 Sb., 363/1999 Sb. Změna: 27/2000 Sb. Změna:
122/2000 Sb. Změna: 149/2000 Sb. (část) Změna: 29/2000 Sb., 123/2000 Sb., 124/2000 Sb., 151/2000 Sb.
Změna: 158/2000 Sb. Změna: 149/2000 Sb. Změna: 249/2000 Sb. Změna: 159/1999 Sb. Změna: 121/2000
Sb. Změna: 247/2000 Sb., 258/2000 Sb., 362/2000 Sb., 409/2000 Sb., 458/2000 Sb. Změna: 61/2001 Sb.
Změna: 309/2000 Sb. Změna: 120/2001 Sb. Změna: 164/2001 Sb. Změna: 501/2001 Sb. Změna: 100/2001
Sb., 256/2001 Sb., 274/2001 Sb., 477/2001 Sb. Změna: 478/2001 Sb. Změna: 174/2002 Sb. Změna: 86/2002
Sb. Změna: 281/2002 Sb. Změna: 308/2002 Sb. Změna: 119/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 476/2002 Sb.,
88/2003 Sb. Změna: 162/2003 Sb. Změna: 130/2003 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 224/2003 Sb.,
228/2003 Sb., 354/2003 Sb., 438/2003 Sb. Změna: 119/2004 Sb. Změna: 167/2004 Sb., 257/2004 Sb.
Změna: 326/2004 Sb. Změna: 695/2004 Sb. Změna: 38/2004 Sb., 499/2004 Sb. Změna: 635/2004 Sb.
Změna: 58/2005 Sb. Změna: 95/2005 Sb. Změna: 127/2005 Sb. Změna: 215/2005 Sb., 253/2005 Sb. Změna:
358/2005 Sb. Změna: 444/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 62/2006 Sb. Změna: 76/2006 Sb. Změna:
131/2006 Sb. Změna: 161/2006 Sb. Změna: 212/2006 Sb. Změna: 191/2006 Sb. Změna: 115/2006 Sb.,
225/2006 Sb., 310/2006 Sb. Změna: 214/2006 Sb. Změna: 165/2006 Sb., 315/2006 Sb. Změna: 109/2006
Sb., 186/2006 Sb. Změna: 160/2007 Sb. Změna: 179/2006 Sb. Změna: 270/2007 Sb. Změna: 269/2007 Sb.,
296/2007 Sb. Změna: 130/2008 Sb., 189/2008 Sb., 230/2008 Sb. Změna: 254/2008 Sb. Změna: 274/2008
Sb. Změna: 292/2009 Sb. Změna: 285/2009 Sb. Změna: 160/2010 Sb. Změna: 227/2009 Sb. Změna:
155/2010 Sb., Změna: 424/2010 Sb. Změna: 145/2010 Sb., 427/2010 Sb. , Změna: 73/2011 Sb. , Změna:
152/2011 Sb. , Změna: 350/2011 Sb., 351/2011 Sb., 355/2011 Sb., 420/2011 Sb. , Změna: 375/2011 Sb.,,
53/2012 Sb. , Změna: 119/2012 Sb. , Změna: 169/2012 Sb. , Změna:167/2012 Sb., 199/2012 Sb. , Změna:
201/2012 Sb., 202/2012 Sb. , Změna: 428/2011 Sb., 221/2012 Sb., 407/2012 Sb.

Živnost

§ 2: Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za
účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.

§ 3:
(1) Živností není …
a) provozování činnosti vyhrazené zákonem státu nebo určené právnické osobě,
b) využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními zákony, jejich původci nebo autory2)
c) výkon kolektivní správy práva autorského a práv souvisejících s právem autorským podle zvláštního
právního předpisu, 2a)
d) restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo
uměleckořemeslnými pracemi, 2b)
e) provádění archeologických výzkumů. 2c)
(2) Živností dále není v rozsahu zvláštních zákonů činnost fyzických osob:
a) lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 2d), nelékařských zdravotnických pracovníků 2e) při poskytování
zdravotní péče a přírodních léčitelů,
b) veterinárních lékařů, dalších veterinárních pracovníků včetně pracovníků veterinární asanace a osob
vykonávajících odborné práce při šlechtitelské a plemenářské činnosti v chovu hospodářských zvířat, 3)
c) advokátů, 4) notářů 5a) a patentových zástupců 6) a soudních exekutorů, 6a)
d) znalců a tlumočníků, 7)
e) auditorů 8) a daňových poradců, 8a)
f) burzovních dohodců 8b),
g) zprostředkovatelů a rozhodců při řešení kolektivních sporů 9) a rozhodců při rozhodování majetkových
sporů, 9a)
h) úředně oprávněných zeměměřických inženýrů, 10)
i) autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů činných ve výstavbě, kteří vykonávají svoji
činnost jako svobodní architekti a svobodní inženýři, 10a)
j) autorizovaných inspektorů, kteří vykonávají svoji činnost jako svobodné povolání 10b).
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•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(3) Živností dále není:
a) činnost bank 11), poskytování platebních služeb 11a), vydávání elektronických peněz 11a),

platebních systémů 11a), směnárenská činnost 11d), činnost pojišťoven 12),
:provozování
zajišťoven, pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí a
odpovědných pojistných matematiků 12), penzijních fondů 12a), spořitelních a úvěrních
družstev 12b), komoditních burz 8b), organizátorů regulovaných trhů 13b), obchodníků s
cennými papíry 13b) a jejich vázaných zástupců 13b) a činnost osob zabývajících se
kolektivním investováním 13) a činnosti osob provádějících vypořádání obchodů s cennými
papíry 13a) , činnosti osob provádějících přijímání a předávání pokynů nebo investičního
poradenství týkající se investičních nástrojů za podmínek stanovených zvláštním zákonem
13b) a jejich vázaných zástupců 13b), činnost ratingových agentur 13c),
b) pořádání loterií a jiných podobných her, 14)
c) hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem, 15)
d) výroba elektřiny, výroba plynu, přenos elektřiny, přeprava plynu, distribuce elektřiny,
distribuce plynu, uskladňování plynu, obchod s elektřinou, obchod s plynem, výroba tepelné
energie a rozvod tepelné energie, které podléhají licenci podle zvláštního právního předpisu,
16)
e) zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování
nebo dalšího prodeje, nejde-li o provozování odborných činností na úseku rostlinolékařské
péče,
f) prodej nezpracovaných rostlinných a živočišných výrobků z vlastní drobné pěstitelské a
chovatelské činnosti fyzickými osobami,
g) námořní doprava a mořský rybolov, 17)
h) provozování dráhy a drážní dopravy, 18)
i) vykonávání komunikační činnosti podle zvláštního právního předpisu, 19)
j) výzkum, výroba a distribuce léčiv, 20)

k) zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a s některými látkami používanými k výrobě nebo zpracování
návykových látek podle zvláštního zákona, 21)
l) činnost autorizovaných nebo akreditovaných osob v oblasti státního zkušebnictví, 22)
m) zahraniční obchod s vojenským materiálem, 22a)
n) výkon inspekce práce 22b),
o) provozování rozhlasového a televizního vysílání, 23)
p) nabízení nebo poskytování služeb směřujících bezprostředně k uspokojování sexuálních potřeb,
r) zprostředkování zaměstnání, 23a)
s) provozování stanic technické kontroly, 23c)
t) výchova a vzdělávání ve školách, předškolních a školských zařízeních zařazených do rejstříku škol a školských zařízení,
vzdělávání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech a programech celoživotního vzdělávání podle
zvláštního právního předpisu, 23d)
u) nakládání s vysoce nebezpečnými látkami, 23e)
v) provozování letišť, provozování obchodní letecké dopravy a leteckých prací a poskytování leteckých služeb, 23f)
x) činnost organizací zřízených podle zvláštních právních předpisů 23h) vykonávaná v souladu s účelem, pro který byly
zřízeny,
y) výkon sociálně-právní ochrany dětí právnickými a fyzickými osobami, jsou-li výkonem sociálně-právní ochrany dětí
pověřeny podle zvláštního právního předpisu, 23i)
z) vyhledávání, průzkum a těžba nerostných zdrojů ze dna moří a oceánů a jeho podzemí za hranicemi pravomocí států, 23j)
aa) provozování pohřebišť, 23k)
ab) činnost autorizovaných obalových společností podle zvláštního právního předpisu, 23l)
ac) nakládání s vysoce rizikovým a rizikovým biologickým agens a toxinem, 23m)
ad) provozování zoologických zahrad na základě licence vydané Ministerstvem životního prostředí, 23n)
ae) archivnictví, 23o)
af) poskytování sociálních služeb podle zvláštního právního předpisu 23p),
ag) činnost autorizovaných osob, oprávněných ověřovat dosažení odborné způsobilosti vyžadované k získání dílčí kvalifikace
podle zvláštního zákona 23q),
ah) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

Subjekty, oprávnění - § 5
• FO/PO, tuzemské / zahraniční (osoby z EU
privilegované – není zápis do OR, dále
možnost dočasného výkonu na základě
„domácího“ podnikatelského opr.-§69A ŽZ
• Státní povolení = koncese – JEN V
PŘÍPADECH stanovených ŽZ, ostatní
živnosti ohlašovací (tzn. právo podnikat
vzniká splněním podmínek)
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Všeobecné podmínky

provozování živnosti

•
•
•
•
•

Všeobecné podmínky p.ž.:
a) dosažení věku 18 let, (!§ 12)
b) způsobilost k právním úkonům, (!§ 12)
c) bezúhonnost.
Za bezúhonného se pro účely ŽZ nepovažuje osoba, která
byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný
úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s
podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá
nebo který ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla
odsouzena 25a).
• Pozor – odkazy v ObZ se tyto podmínky vztahují také na
všechny členy obligatorních statutárních (a kontrolních)
orgánů obchodních korporací

•
•
•
•
•

Zvláštní podmínky (§ 7 ŽZ)

Zvláštní podmínky provozování živnosti:
Odborná způsobilost
Jiná způsobilost
Prokazování – vzdělání + praxe
Provozování ž. prostř. ODPOVĚDNÉHO
ZÁSTUPCE (§ 11) – FO (max pro 4 podnikatele),
povinen zajistit účast OdZ v potřebném rozsahu
(§ 31/1)

• Zvláštní podmínky se nevyžadují u živnosti
volné

Překážky provozování živnosti (§ 8)
• FO/PO, na jejíž majetek prohlášen konkurs
• FO/PO 3 roky ode dne, kdy zamítnut
ins.návrh pro nedostatek majetku
• FO – uložený zákaz činnosti (trest)
• Podnikatel (FO/PO), kterému zrušeno
živnostenské oprávnění dle § 58/2-4
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Dělení živností (§ 9)
• a) ohlašovací, které při splnění stanovených
podmínek smějí být provozovány na základě
ohlášení,
• b) koncesované, které smějí být provozovány
na základě koncese.

Živnostenské oprávnění - § 10
• (1) Oprávnění provozovat živnost (dále jen "živnostenské oprávnění") vzniká
s výjimkou uvedenou v odstavci 5 právnickým osobám již zapsaným do
obchodního rejstříku, právnickým osobám, které se do obchodního rejstříku
nezapisují, a fyzickým osobám:
• a) u ohlašovacích živností dnem ohlášení; to však neplatí v případech
uvedených v § 47 odst. 5 větě druhé, § 47 odst. 6 a 7,
• b) u koncesovaných živností dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení
koncese.
• (2) Právnickým osobám vzniklým podle zvláštního právního předpisu,28b)
které se zapisují do obchodního rejstříku až po jejich vzniku, vzniká
živnostenské oprávnění podle odstavce 1 písmen a) a b).
•

•

(5) Osobám uvedeným v odstavci 4 vzniká živnostenské oprávnění dnem jejich zápisu do
obchodního nebo obdobného rejstříku. Nepodají-li návrh na zápis ve lhůtě 90 dnů ode dne doručení
výpisu nebo není-li návrhu vyhověno, rozhodne živnostenský úřad o tom, že ohlašovatel podmínky
pro vznik živnostenského oprávnění nesplnil; v případě koncese tuto skutečnost poznamená do spisu
a zapíše do živnostenského rejstříku.
(7) Živnostenské oprávnění nemůže být přeneseno na jinou osobu. Jiná osoba je může vykonávat,
jen stanoví-li to tento zákon.

Odpovědný zástupce - §11
•

(1) Podnikatel může provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce.
Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za
řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli
ve smluvním vztahu. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce
pro více než čtyři podnikatele.

•

(2) Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti podle§
6 a 7.

•

(3) Odpovědným zástupcem právnické osoby nemůže být člen dozorčí rady či jiného kontrolního orgánu této právnické osoby,
dále fyzická osoba, u níž trvá překážka provozování živnosti podle§ 8. Odpovědným zástupcem v oboru nebo příbuzném oboru
živnosti nemůže být ani osoba, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle§ 58 odst. 2 nebo 3, a to po dobu jednoho roku
od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění; to neplatí, bylo
-li živnostenské oprávnění zrušeno z důvodu, že
živnost nebyla provozována po dobu delší než 4 roky.

•
•

(4) Odpovědného zástupce je povinen ustanovit
a) podnikatel, který je fyzickou osobou a nesplňuje zvláštní podmínky provozování
živnosti (§ 7),
b) podnikatel, který je právnickou osobou, pro živnosti vyžadující splnění zvláštních
podmínek provozování živnosti (§ 7). Do funkce odpovědného zástupce ustanoví česká
právnická osoba osobu, která je jejím statutárním orgánem nebo jeho členem a která
splňuje podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce podle tohoto zákona.
Zahraniční právnická osoba ustanoví do funkce odpovědného zástupce vedoucího
organizační složky podniku umístěné na území České republiky, který splňuje
podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce podle tohoto zákona. Nelze-li
odpovědného zástupce ustanovit z uvedených osob, ustanovuje podnikatel odpovědného
zástupce z jiných osob.

•
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Nedostatek věku nebo svéprávnosti §12
•

•

(1) Jménem a na účet fyzické osoby, která z důvodu nedostatku věku nebo rozhodnutí
soudu nemá plnou způsobilost k právním úkonům, může být živnost provozována se
souhlasem soudu, navrhne-li to její zákonný zástupce. Živnost ohlásí nebo o koncesi
požádá jménem zastoupeného zákonný zástupce.
(2) Zákonný zástupce ustanoví odpovědného zástupce podle § 11 se souhlasem
soudu.28b)

Pokračování v ž.při úmrtí podnik.- §13
•
•
•
•
•
•
•

(1) Zemře-li podnikatel, mohou v provozování živnosti pokračovat za podmínek stanovených v
odstavcích 2 až 5 až do skončení řízení o projednání dědictví
a) správce dědictví29),
b) dědicové ze zákona, pokud není dědiců ze závěti,
c) dědicové ze závěti a pozůstalý manžel nebo partner28a), i když není dědicem, je-li
spoluvlastníkem majetku používaného k provozování živnosti,
d) insolvenční správce ustanovený soudem podle zvláštního právního předpisu26); nejdéle však do
skončení insolvenčního řízení, nebo
e) pozůstalý manžel nebo partner28a) splňující podmínku uvedenou v písmenu c), pokud v živnosti
nepokračují dědicové.
(2) Pokud osoba uvedená v odstavci 1 písm. b), c) nebo e) hodlá pokračovat v provozování živnosti
na základě oprávnění zemřelého podnikatele, je povinna oznámit tuto skutečnost živnostenskému
úřadu ve lhůtě 3 měsíců ode dne úmrtí podnikatele, nestanoví-li tento zákon jinak. Pokud tato lhůta
marně uplyne, zaniká živnostenské oprávnění zemřelého podnikatele dnem jeho úmrtí, nepokračujeli v provozování živnosti správce dědictví nebo insolvenční správce. Nesplňuje-li osoba podle
odstavce 1 písm. b), c) nebo e), která hodlá pokračovat v provozování živnosti, podmínky stanovené
v § 6 nebo 7 nebo jsou-li u ní překážky podle § 8 anebo nemá-li pobyt na území České republiky,
pokud jej tento zákon vyžaduje, je povinna neprodleně ustanovit odpovědného zástupce.

PŘEMĚNA A ŽIVNOST - §14

• Při fúzi nebo rozdělení obchodní společnosti nebo družstva nebo při převodu
jmění na společníka postupem podle zvláštního právního předpisu29a) může
nástupnická obchodní společnost nebo družstvo, která dosud nemá příslušné
živnostenské oprávnění, popřípadě přejímající společník, který je fyzickou
osobou a nemá dosud příslušné živnostenské oprávnění, pokračovat v
provozování živnosti na základě živnostenského oprávnění zaniklé nebo
rozdělované obchodní společnosti nebo družstva za předpokladu, že do 15 dnů
ode dne právních účinků fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka
písemně oznámí pokračování v živnosti živnostenskému úřadu a současně
ohlásí ohlašovací živnost nebo podá žádost o koncesi podle tohoto zákona.
Právo pokračovat v provozování živnosti podle věty první zaniká dnem
vzniku vlastního živnostenského oprávnění právnímu nástupci nebo u
ohlašovacích živností rozhodnutím živnostenského úřadu podle § 47 odst. 5 a
6 a u koncesovaných živností zastavením řízení nebo zamítnutím žádosti o
koncesi.
•

Pozor: Netýká se prodeje podniku/části podniku ani nájmu podniku/části
podniku (ani v budoucnu koupě závodu/části závodu či pachtu závodu/části
závodu)!!!
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Kde: Provozovna (ve smyslu ŽZ) § 17
• prostor, v němž je živnost
provozována
• i automat nebo obdobné zařízení
sloužící k prodeji zboží nebo
poskytování služeb (dále jen
„automat“)
• mobilní provozovna - provozovna,
která je přemístitelná a není umístěna
na jednom místě po dobu delší než tři
měsíce

Oznámení provozovny, povinnosti (§17)
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Oznámit (zahájení i ukončení)
Prokázat vlastnické/užívací právo na žádost ŽU
Zajistit způsobilost provozovny podle zvl. (= spr.) předpisů,
Ustanovit vedoucího, odpovědného za činnost provozovny
Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou
nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním
číslem osoby a identifikačním číslem provozovny. Mobilní provozovna a
automat musí být dále označeny údajem o sídle nebo místě podnikání nebo
adrese, na které je umístěna organizační složka zahraniční osoby.
Provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům
29c) musí být trvale a zvenčí viditelně označena také
a) jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, s
výjimkou automatů,
b) prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, nejedná -li
se o mobilní provozovnu nebo automat,
c) kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné
ubytování.

Živnost na tržišti – tržní řád (§18)
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

(1) Obec může v přenesené působnosti 29f) vydat tržní řád formou nařízení obce. Pro
nabídku, prodej zboží (dále jen "prodej") a poskytování služeb mimo provozovnu
určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona 29g) tržní
řád vymezí:
a) místa pro prodej a poskytování služeb, jimiž jsou zejména tržnice a tržiště (dále jen
"tržiště"), a jejich rozdělení (např. podle druhu prodávaného zboží nebo poskytované
služby),
b) stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti tržišť,
c) dobu prodeje zboží a poskytování služeb na tržišti,
d) pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti na tržišti,
e) pravidla, která musí dodržet provozovatel tržiště k zajištění jeho řádného provozu.
(2) Tržní řád se s výjimkou odstavce 1 písm. a), b) a c) vztahuje i na prodej zboží a
poskytování služeb na tržištích majících charakter stavby podle zvláštního zákona. 29c)
(3) Obec může nařízením obce vydaným podle odstavce 1 stanovit, že se toto nařízení
obce nevztahuje na některé druhy prodeje zboží a poskytování služeb prováděné mimo
provozovnu, a stanovit, že některé druhy prodeje zboží nebo poskytování služeb
prováděné mimo provozovnu v obci nebo její části jsou zakázány.
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Druhy živností (ohlašovacích - § 19)
Ohlašovacími živnostmi jsou
• a) živnosti řemeslné, je-li podmínkou provozování
živnosti odborná způsobilost uvedená v § 21 a 22,
• b) živnosti vázané, je-li podmínkou provozování
živnosti odborná způsobilost uvedená v příloze č. 2 k
tomuto zákonu, není-li dále stanoveno jinak,
• c) živnost volná, u které není jako podmínka
provozování živnosti odborná způsobilost stanovena.
• § 20: Živnosti řemeslné jsou živnosti uvedené v příloze č.
1 k tomuto zákonu.

Odborná způsobilost pro řemesla - §21
(1) Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti se prokazuje dokladem nebo doklady o
• a) řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem30) v příslušném oboru
vzdělání,
• b) řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou31) v příslušném oboru
vzdělání, nebo s předměty odborné přípravy v příslušném oboru,
• c) řádném ukončení vyššího odborného vzdělání31) v příslušném oboru vzdělání,
• d) řádném ukončení vysokoškolského vzdělání31a) v příslušné oblasti studijních
programů a studijních oborů,
• e) uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání
odborné kvalifikace25c), nebo
• f) získání všech profesních kvalifikací tak, jak jsou pro odpovídající povolání stanoveny
v Národní soustavě kvalifikací23q).
(2) Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat
odbornou způsobilost též
• a) u živností uvedených v části A přílohy č. 1 k tomuto zákonu doklady podle § 7 odst.
5 písm. b), c) nebo e),
• b) u živností uvedených v části B přílohy č. 1 k tomuto zákonu doklady podle § 7 odst. 5
písm. b), c), f) nebo h), nebo
• c) u živností uvedených v části C přílohy č. 1 k tomuto zákonu doklady podle § 7 odst. 5
písm. j), k), l) nebo m).

Náhradní doklady – odb.zp. pro řemesla - §22
Doklady prokazující odbornou způsobilost podle § 21 mohou být nahrazeny doklady o
• a) řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem30) v příbuzném oboru
vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
• b) řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou31) v příbuzném oboru
vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
• c) řádném ukončení vyššího odborného vzdělání31) v příbuzném oboru vzdělání a
dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
• d) řádném ukončení vysokoškolského vzdělání31a) v příslušné příbuzné oblasti
studijních programů a studijních oborů,
• e) řádném ukončení rekvalifikace30a) pro příslušnou pracovní činnost, vydaným
zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením
akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do
jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a dokladem o vykonání
jednoroční praxe v oboru, nebo
• f) vykonání šestileté praxe v oboru.
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Živnosti řemeslné
Část A:
• Řeznictví a uzenářství, Mlékárenství, Mlynářství, Pekařství, cukrářství, Pivovarnictví
a sladovnictví, Zpracování kůží a kožešin, Aplikace, výroba a opravy ortopedické obuvi;
Broušení a leptání skla, Zpracování gumárenských směsí, Zpracování kamene,
Slévárenství, modelářství; Kovářství, podkovářství; Obráběčství; Zámečnictví,
nástrojářství; Galvanizérství, smaltérství; Výroba, instalace, opravy elektrických strojů
a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení; Hodinářství; Zlatnictví a
klenotnictví; Truhlářství, podlahářství; Výroba a opravy hudebních nástrojů; Opravy
ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů; Zednictví; Montáž, opravy,
revize a zkoušky elektrických zařízení; Montáž, opravy a rekonstrukce chladicích
zařízení a tepelných čerpadel; Vodoinstalatérství, topenářství; Montáž, opravy, revize a
zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny; Montáž, opravy, revize a zkoušky
tlakových zařízení a nádob na plyny; Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích
zařízení; Izolatérství; Malířství, lakýrnictví, natěračství; Pokrývačství, tesařství;
Klempířství a oprava karoserií; Kamnářství; Opravy silničních vozidel; Holičství,
kadeřnictví;
Část B
• Barvení a chemická úprava textilií; Čištění a praní textilu a oděvů; Kominictví.
Část C
• Hostinská činnost; Kosmetické služby; Pedikúra, manikúra.

Živnosti vázané - §§ 23-24, příloha 2
• § 23: Živnosti vázané jsou živnosti uvedené v příloze č. 2 k tomuto
zákonu.
• § 24 : Odborná způsobilost
• (1) Odborná způsobilost pro vázané živnosti je stanovena přílohou č.
2 k tomuto zákonu nebo je upravena zvláštními právními předpisy
uvedenými v této příloze.
• (2) Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie
může prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné
kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání
odborné kvalifikace.

Živnost volná - § 25, příloha 4
§ 25
• (1) Živnost volná je živnost opravňující k výkonu činností, pro
jejichž provozování tento zákon nevyžaduje prokazování
odborné ani jiné způsobilosti. K získání živnostenského
oprávnění pro živnost volnou musí být splněny všeobecné
podmínky (§ 6 odst. 1).
• (2) Živnost volná a obory činností, které náleží do živnosti
volné, jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto zákonu.
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Živnost volná - § 25, příloha 4
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona
Obory činností náležející do živnosti volné
1. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
2. Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a
osnov
3. Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin,
rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na
ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
4. Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
5. Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
6. Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
7. Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
8. Pěstitelské pálení
9. Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
10. Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
11. Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
12. Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
13. Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
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13. Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
14. Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
15. Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukověobrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
16. Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
17. Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků
18. Výroba hnojiv
19. Výroba plastových a pryžových výrobků
20. Výroba a zpracování skla
21. Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
22. Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
23. Broušení technického a šperkového kamene
24. Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
25. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
26. Umělecko-řemeslné zpracování kovů
27. Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
28. Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a
zařízení
29. Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy
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29. Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy
elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
30. Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
31. Výroba strojů a zařízení
32. Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
33. Stavba a výroba plavidel
34. Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a
konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a
leteckých pozemních zařízení
35. Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové,
trolejbusové a lanové a železničního parku
36. Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních
prostředků
37. Výroba a opravy čalounických výrobků
38. Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
39. Výroba zdravotnických prostředků
40. Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
41. Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie,
kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
42. Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
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42. Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
43. Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
44. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
45. Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
46. Sklenářské práce, rámování a paspartování
47. Zprostředkování obchodu a služeb
48. Velkoobchod a maloobchod
49. Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
50. Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
51. Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
52. Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
53. Zasilatelství a zastupování v celním řízení
54. zrušen
55. Ubytovací služby
56. Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování
dat, hostingové a související činnosti a webové portály
57. Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
58. Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
59. Pronájem a půjčování věcí movitých
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59. Pronájem a půjčování věcí movitých
60. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
61. Projektování pozemkových úprav
62. Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
63. Projektování elektrických zařízení
64. Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
65. Testování, měření, analýzy a kontroly
66. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
67. Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
68. Fotografické služby
69. Překladatelská a tlumočnická činnost
70. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
71. Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
72. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské
činnosti
73. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání
kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
74. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní
činnosti

Obsahové náležitosti živností
•

§ 73a: Vláda nařízením stanoví obsahovou náplň jednotlivých živností a oborů činností
živnosti volné.

•

Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností
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Živnosti koncesované - § 26, příloha 3
•
•

§ 26
Živnosti koncesované jsou živnosti uvedené v příloze č. 3 k tomuto zákonu.

•
•

§ 27 Odborná způsobilost a podmínky provozování živnosti
(1) Odborná způsobilost pro koncesované živnosti je stanovena přílohou č. 3 k tomuto
zákonu nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze.
(2) Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat
odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím
orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.
(3) Živnostenský úřad stanoví nebo změní podnikateli podmínky provozování živnosti
na základě tohoto zákona anebo na základě zvláštních právních předpisů.

•

•

Rozsah oprávnění - § 28
•
•

•
•

•
•

(1) Rozsah živnostenského oprávnění (dále jen „rozsah oprávnění“) se posuzuje podle
předmětu podnikání uvedeného ve výpisu s přihlédnutím k ustanovením této části.
Živnostenské oprávnění k výkonu živnosti volné opravňuje k výkonu činností
uvedených v příloze č. 4 k tomuto zákonu.
(2) Je-li provozování živnosti podle příloh č. 2 a 3 vázáno na doklad vydaný zvláštním
orgánem podle zvláštního právního předpisu, je rozsah živnostenského oprávnění
vymezen uvedeným dokladem.
(3) V pochybnostech o rozsahu oprávnění rozhodne na žádost podnikatele živnostenský
úřad.

Obecné povinnosti podnikatele - §31
•
•

•
•

•
•

Zajistit účast odpovědného zástupce: §31/(1) Podnikatel, který provozuje živnost
prostřednictvím odpovědného zástupce (§ 11), je povinen zajistit jeho účast při provozování živnosti
v potřebném rozsahu.
Viditelně se označit zvnějšku: (2) Podnikatel je povinen viditelně označit obchodní firmou,
popřípadě názvem, nebo jménem a příjmením a identifikačním číslem objekt, v němž má místo
podnikání, liší-li se od bydliště (§ 5 odst. 2), sídlo a zahraniční osoba organizační složku podniku,
pokud ji zřizuje. Podnikatel je povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat vlastnické nebo
užívací právo k objektu nebo prostorám, v nichž má na území České republiky místo podnikání, sídlo
a zahraniční osoba organizační složku podniku. Podnikatel nemusí prokazovat vlastnické nebo
užívací právo k objektu nebo prostorám, v nichž má v České republice umístěno místo podnikání,
má-li místo podnikání totožné s bydlištěm (§ 5 odst. 2), s výjimkou případů, že bydliště je na adrese
sídla ohlašovny53) nebo na adrese sídla správního orgánu54), který úředně zrušil údaj o místu
hlášeného pobytu na území České republiky.
Prokázat, že jsem si neopatřil nezákonně: (3) Podnikatel je povinen prokázat kontrolnímu
orgánu na jeho žádost a v jím stanovené lhůtě způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu
používaného k poskytování služeb.
Zastavárny-evidovat!(4) Podnikatel je povinen, jde-li o nákup použitého zboží nebo zboží bez
dokladu nabytí, kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty, přijímání tohoto zboží do
zástavy nebo zprostředkování jeho nákupu či přijetí do zástavy, před uzavřením smluvního vztahu
identifikovat jeho účastníky podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu a předmět smluvního vztahu, vést evidenci o těchto skutečnostech,
a to včetně data uzavření tohoto smluvního vztahu. Tato evidence musí být přístupná v provozovně,
v níž dochází k identifikaci a kde se toto zboží nachází.
(5) Identifikací předmětu smluvního vztahu se pro účely tohoto zákona rozumí zjištění
názvu výrobku, jeho značky a výrobního čísla, jsou-li na výrobku uvedeny, jinak stručný popis
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(5) Identifikací předmětu smluvního vztahu se pro účely tohoto zákona rozumí zjištění názvu
výrobku, jeho značky a výrobního čísla, jsou-li na výrobku uvedeny, jinak stručný popis výrobku,
umožňující jeho dostatečnou identifikaci.
(6) Identifikační údaje podle odstavců 4 a 5 je podnikatel povinen evidovat a uchovávat po dobu 5 let
ode dne uzavření smlouvy.
Zákaz nákupu:(7) Jestliže se účastník smluvního vztahu odmítne podrobit identifikaci, nebo není-li
možné identifikovat předmět smluvního vztahu, nesmí podnikatel zboží koupit, přijmout ho do
zástavy nebo zprostředkovat jeho nákup.
Zajistit česky/slovensky hovořícího: (8) Podnikatel je povinen zajistit, aby v provozovně určené
pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům byla v prodejní nebo provozní době určené
pro styk se spotřebiteli přítomna osoba splňující podmínku znalosti českého jazyka nebo slovenského
jazyka. Pokud má živnostenský úřad pochybnosti, může zkoumat splnění této podmínky pohovorem,
při kterém posuzuje, zda je tato osoba schopna plynně a jazykově správně reagovat na otázky
vztahující se k běžným situacím denního života a podnikání a zda umí ústně sdělit obsah textu z
denního tisku.
(9) Podnikatel odpovídá za to, že jeho zaměstnanci prokázali splnění podmínky bezúhonnosti, pokud
tento zákon nebo zvláštní právní předpis podmínku bezúhonnosti zaměstnanců vyžaduje.
Povinnost prokázat totožnost: (10) Podnikatel a fyzické osoby provozující činnost, která je
předmětem živnosti, osoby jednající jejich jménem a odpovědný zástupce jsou povinni pracovníkům
živnostenského úřadu prokázat totožnost.
(11) Jestliže podnikatel oznámí živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti, je
provozování živnosti přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti
živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení a končí dnem uvedeným v
oznámení; je-li živnostenské oprávnění omezeno na dobu určitou, lze provozování živnosti přerušit
nejdéle na dobu trvání tohoto oprávnění. Po dobu přerušení provozování živnosti se na podnikatele
vztahují povinnosti uložené tímto zákonem, kromě povinností stanovených v odstavci 2, které se
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(11) Jestliže podnikatel oznámí živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti, je
provozování živnosti přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti
živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení a končí dnem uvedeným v
oznámení; je-li živnostenské oprávnění omezeno na dobu určitou, lze provozování živnosti přerušit
nejdéle na dobu trvání tohoto oprávnění. Po dobu přerušení provozování živnosti se na podnikatele
vztahují povinnosti uložené tímto zákonem, kromě povinností stanovených vodstavci 2, které se
týkají označení objektu, v němž má místo podnikání, sídlo nebo organizační složku podniku,
povinností stanovených v odstavcích 9 a 17, v § 17 odst. 4 a 8 a povinnosti splňovat podmínky
odborné nebo jiné způsobilosti, pokud je tento zákon nebo zvláštní předpisy pro provozování
živnosti vyžadují.
(12) Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti
přerušeno podle odstavce 11, je podnikatel povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu.
V provozování živnosti je možno pokračovat nejdříve dnem doručení oznámení o pokračování v
provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.
(13) Na základě oznámení podle odstavců 11 a 12 živnostenský úřad zapíše tyto skutečnosti do
živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu informuje podnikatele.
Vydat na žádost zákazníka doklad!(14) Podnikatel je povinen vydat na žádost zákazníka
doklady o prodeji zboží a o poskytnutí služby. Na dokladu musí být uvedeno označení podnikatele
obchodní firmou, popřípadě názvem nebo jménem a příjmením, a identifikačním číslem, datum
prodeje zboží nebo poskytnutí služby, druh zboží nebo služby a cena, pokud zvláštní právní předpis
nestanoví jinak.
(15) Podnikatel je povinen na žádost živnostenského úřadu sdělit, zda živnost provozuje, a doložit
doklady prokazující provozování živnosti.
(16) Podnikatel je povinen nejpozději ke dni ukončení činnosti v provozovně oznámit
živnostenskému úřadu, na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky. Podnikatel je povinen
ohlásit i každou změnu adresy podle věty první po dobu 4 let ode dne ukončení činnosti v
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(15) Podnikatel je povinen na žádost živnostenského úřadu sdělit, zda živnost provozuje, a doložit
doklady prokazující provozování živnosti.
(16) Podnikatel je povinen nejpozději ke dni ukončení činnosti v provozovně oznámit
živnostenskému úřadu, na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky. Podnikatel je povinen
ohlásit i každou změnu adresy podle věty první po dobu 4 let ode dne ukončení činnosti v
provozovně. Adresou pro vypořádání závazků nemůže být adresa bydliště podnikatele, jedná-li se o
adresu sídla ohlašovny53) nebo adresu sídla správního orgánu54); to neplatí, pokud podnikatel
prokáže k prostorám na těchto adresách vlastnické nebo užívací právo.
(17) Podnikatel odpovídá za to, že jeho zaměstnanci splňují způsobilost pro výkon povolání
stanovenou zvláštními právními předpisy, znalost bezpečnostních předpisů a předpisů upravujících
ochranu veřejného zdraví. Vyžaduje-li to povaha práce nebo jiné činnosti, odpovídá i za to, že se
zaměstnanci opakovaně účastní prohlídek podle zvláštních právních předpisů.33)
(18) Podnikatel, který připravuje mládež na povolání, je povinen řídit se zvláštními právními
předpisy.23d)
(19) Podnikatel je povinen při provozování živnosti dodržovat povinnosti vyplývající z tohoto
zákona a zvláštních právních předpisů.
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Rozsah oprávnění – obchodní živnost §34
• (1) Podnikatel provozující živnost, která spočívá v obchodní činnosti, je
oprávněn, zůstane-li zachována povaha živnosti, také
• a) pronajímat zboží,
• b) zprostředkovávat koupi a prodej zboží v jednotlivých případech,
• c) provádět na zboží drobné změny, jimiž zboží přizpůsobuje potřebám
kupujícího na jeho žádost,
• d) provádět montáž zboží dodaného zákazníkovi, pokud může být provedena
jednoduchými operacemi bez zvláštních odborných znalostí,
• e) provádět výměnu vadných součástí u dodaného zboží, pokud může být
provedena jednoduchým způsobem bez zvláštních odborných znalostí.
• (2) Podnikatel je rovněž oprávněn provádět servis dodaného zboží za
předpokladu, že k tomu použije odborně způsobilých osob.
• (3) Vyžadují-li činnosti uvedené v odstavcích 1 a 2 koncesi, může je
podnikatel provádět, jen pokud koncesi má.
• (4) Podnikatel má právo přijímat objednávky na zhotovení, zpracování nebo
úpravy zboží, k jehož prodeji je oprávněn, a dát tyto práce provést
oprávněným výrobcem.

Rozsah oprávnění – výrobní § 42
•

•
•

•
•
•
•

(1) Podnikatel provozující živnost spočívající ve výrobní činnosti má právo v rámci
živnostenského oprávnění výrobky vyrábět a dále prodávat a opravovat, zůstane-li
zachována povaha živnosti.
(2) Podnikatel má dále právo:
a) nakupovat za účelem dalšího prodeje a prodávat výrobky i jiných výrobců a
příslušenství, pokud jsou stejného druhu jako výrobky vlastní výroby, nebo v
jednotlivých případech zprostředkovávat prodej cizích výrobků a příslušenství,
b) vyrábět a potiskovat obaly, etikety a jiné pomocné prostředky umožňující prodej
výrobků, které vyrábí,
c) pronajímat výrobky vlastní výroby i výrobky jiných výrobců stejného druhu, jakož i
příslušenství,
d) provádět montáž, seřízení a údržbu výrobků.
(3) Nákup, prodej, zprostředkování prodeje a pronájem cizích výrobků podle odstavce 2
písm. a) a c) může být prováděn jen v rozsahu, při kterém zůstane zachována povaha
výrobní živnosti.

Rozsah oprávnění – vybrané služby§ 43
•

§ 43: Ustanovení § 42 odst. 2 a 3 se vztahuje přiměřeně na podnikatele, který
provozuje živnost, při níž poskytuje opravy nebo údržbu věcí, přepravu osob
nebo věcí, ubytování, hostinskou činnost, zastavárenskou činnost a jiné
práce a výkony k uspokojování dalších potřeb, zůstane-li zachována povaha
živnosti.

§42/(2) Podnikatel má dále právo:
• a) nakupovat za účelem dalšího prodeje a prodávat výrobky i jiných výrobců a
příslušenství, pokud jsou stejného druhu jako výrobky vlastní výroby, nebo v
jednotlivých případech zprostředkovávat prodej cizích výrobků a příslušenství,
• b) vyrábět a potiskovat obaly, etikety a jiné pomocné prostředky umožňující prodej
výrobků, které vyrábí,
• c) pronajímat výrobky vlastní výroby i výrobky jiných výrobců stejného druhu, jakož i
příslušenství,
• d) provádět montáž, seřízení a údržbu výrobků.
• (3) Nákup, prodej, zprostředkování prodeje a pronájem cizích výrobků podle odstavce 2
písm. a) a c) může být prováděn jen v rozsahu, při kterém zůstane zachována povaha
výrobní živnosti.
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Rozsah oprávnění – přeprava osob a zboží § 44
• Podnikatel oprávněný k přepravě osob a zboží může vykonávat činnosti
související se zajištěním bezpečnosti a pohodlí cestujících, překládat, skladovat
a balit zásilky, provozovat úschovu a poskytovat pohostinství v dopravních
prostředcích.
•

Ohlášení živnosti § 45 – Fyzická os.
• (1) Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat ohlašovací
živnost, je povinna to ohlásit živnostenskému úřadu.
• (2) Fyzická osoba v ohlášení uvede
• a) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, státní občanství,
bydliště (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační,
bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo), rodné číslo, bylo-li
přiděleno, datum narození, místo narození (obec, okres, stát) a rodné
příjmení,
• b) u odpovědného zástupce údaje uvedené v ustanovení písmene a)
obdobně, provozuje-li živnost prostřednictvím jeho osoby,
•

c) zahraniční fyzická osoba jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu, rodné číslo,
bylo-li přiděleno, datum narození, dále bydliště mimo území České republiky, místo
pobytu v České republice (pokud byl povolen), označení a umístění organizační složky
podniku v České republice (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační,
bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo) a údaje uvedené pod písmenem a) týkající se
vedoucího organizační složky podniku36a) (s výjimkou rodného příjmení a údaje o
místu narození). Je-li odpovědným zástupcem nebo vedoucím organizační složky
podniku osoba s bydlištěm mimo území České republiky, uvede též místo jejího pobytu v
České republice, pokud mu byl pobyt povolen,

Ohlášení živnosti § 45 – Fyz.os.
• d) místo podnikání (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a
orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo),
• e) předmět podnikání s vymezením podle odstavce 4, případně další
doplňující údaje vztahující se k rozsahu živnostenského oprávnění,
• f) identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
• g) provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování
živnosti zahájeno bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění,
s výjimkou mobilních provozoven a automatů,
• h) dobu povoleného pobytu, jedná-li se o osobu, na kterou se vztahuje
povinnost mít povolený pobyt podle § 5 odst. 5,
• i) titul nebo vědeckou hodnost osob uvedených v písmenech a) až c)
zapisované do občanského průkazu podle zákona o občanských
průkazech (dále jen „titul nebo vědecká hodnost“), pokud je budou při
provozování živnosti používat,
• j) případný požadavek na automatickou změnu adresy místa
podnikání na adresu bydliště.
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Ohlášení živnosti § 45 – Právnická
(3) Právnická osoba v ohlášení uvede
•

•
•

•
•
•
•

a) obchodní firmu nebo název, sídlo (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační,
bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo) a u osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním
orgánem nebo jeho členy, jméno, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, bydliště
nebo adresu pobytu na území České republiky, pokud byl povolen,
b) u odpovědného zástupce údaje uvedené v ustanovení odstavce 2 písm. a) obdobně, provozuje-li
živnost prostřednictvím jeho osoby,
c) označení a umístění organizační složky podniku v České republice a údaje uvedené v odstavci 2
písm. a) týkající se vedoucího organizační složky podniku36a) (s výjimkou rodného příjmení a údaje
o místu narození), jde-li o zahraniční právnickou osobu. Je-li odpovědným zástupcem nebo
vedoucím organizační složky podniku osoba s bydlištěm mimo území České republiky, uvede též
místo jejího pobytu v České republice, pokud mu byl pobyt povolen,
d) identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
e) předmět podnikání s vymezením podle odstavce 4, případně další doplňující údaje vztahující se k
rozsahu živnostenského oprávnění,
f) provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno bezprostředně po
vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou mobilních provozoven a automatů,
g) titul nebo vědeckou hodnost osob uvedených v písmenech a) až c), pokud je budou při
provozování živnosti používat.

Ohlášení živnosti § 45 –
•

•

(4) Ohlašovatel je povinen vymezit předmět podnikání uvedený v ohlášení s
dostatečnou určitostí a jednoznačností. U ohlášení živnosti volné ohlašovatel uvede
obory činností, které bude v rámci svého podnikání vykonávat. Předmět podnikání
živnosti volné musí být ohlášen v souladu s názvem oboru činnosti uvedeným v příloze
č. 4 k tomuto zákonu. Předmět podnikání živnosti řemeslné a vázané musí být ohlášen
v souladu s přílohami č. 1 a 2 k tomuto zákonu v úplném nebo částečném rozsahu.
(5) Údaje uváděné podle odstavců 2 a 3 ohlašovatel není povinen uvést v případě, že
tyto údaje jsou již evidovány v živnostenském rejstříku, s výjimkou jeho identifikačních
údajů.

CzechPoint § 45A
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(1) Fyzická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na příslušném
živnostenském úřadu též
a) podat přihlášku k daňové registraci nebo příslušné oznámení36b),
b) oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti36c),
c) podat přihlášku k důchodovému pojištění36d),
d) podat přihlášku k nemocenskému pojištění36e),
e) oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení36f),
f) podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění36g).
(2) Právnická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na příslušném
živnostenském úřadu též
a) podat přihlášku k daňové registraci nebo příslušné oznámení36b),
b) oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení36d).
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Obecně k ohlášení - § 45A
•
•

•

•

(3) Ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi se předkládají na tiskopise vydaném
Ministerstvem průmyslu a obchodu.
(4) Živnostenský úřad předá příslušnému správci daně vykonávajícímu správu daní z
příjmů údaje získané podle odstavce 1 písm. a) a podle odstavce 2 písm. a), příslušnému
orgánu sociálního zabezpečení údaje získané podle odstavce 1 písm. b) až d), Úřadu
práce České republiky - příslušné krajské pobočce a na území hlavního města Prahy
pobočce pro hlavní město Prahu údaje podle odstavce 1 písm. e) a podle odstavce 2
písm. b) a příslušné zdravotní pojišťovně údaje získané podle odstavce 1 písm. f).
(5) Podnikatel může na živnostenském úřadě ve lhůtě stanovené zvláštními právními
předpisy oznámit též změnu údajů uvedených v přihláškách nebo oznámeních podle
odstavců 1 a 2 a obsažených na tiskopise podle odstavce 3.
(6) Údaje podle předchozích odstavců, včetně oznámení jejich změn, živnostenský úřad
předá příslušným orgánům do 5 pracovních dnů; tato lhůta počíná běžet ode dne
vzniku živnostenského oprávnění nebo ode dne, kdy byly odstraněny závady ohlášení
nebo ohlášeny změny. Tyto údaje mohou být předávány v elektronické podobě, a to též
způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Doklady k ohlášení/žádosti
•
•

•

•
•
•

•

•
•

(1) Fyzická osoba připojí k ohlášení, pokud zákon nestanoví jinak,
a) je-li občanem jiného členského státu Evropské unie, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný
příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu; je-li členským
státem posledního pobytu Česká republika, postupuje se podle § 6 odst. 3 věty druhé. Nevydává-li tento stát výpis z
evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před
notářem nebo orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem členského státu
posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce; doklad podle tohoto bodu může být nahrazen
dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti,
b) je-li občanem jiného státu než státu uvedeného v písmenu a), výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad
vydaný státem, jehož je fyzická osoba občanem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný
doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je
občanem, nebo před notářem nebo orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,
c) je-li odpovědný zástupce občanem členského státu Evropské unie, předkládá doklady podle písmene a); tyto doklady
nesmí být starší než 3 měsíce,
d) doklad prokazující její odbornou způsobilost, popřípadě odbornou způsobilost odpovědného zástupce, pokud ji
zákon vyžaduje,
e) je-li zahraniční fyzickou osobou, doklady o pobytu, vyplývá-li tato povinnost z § 5 odst. 5; zahraniční fyzická
osoba, která zřizuje na území České republiky organizační složku podniku, doklad prokazující, že má tento podnik
mimo území České republiky, a doklady o jeho provozování; doklad o provozování podniku nedokládá občan členského
státu Evropské unie,
f) doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístil místo podnikání, liší-li se od bydliště (§ 5
odst. 2), nebo má-li bydliště na adrese sídla ohlašovny53) nebo na adrese sídla správního orgánu54), nebo do nichž
umístil na území České republiky organizační složku podniku zahraniční osoby; k doložení právního důvodu pro
užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory
umístěny, že s umístěním souhlasí,
g) prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně
ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem,
h) doklad o zaplacení správního poplatku podle zvláštního právního předpisu36i).

Doklady k ohlášení/žádosti -PO

(2) Právnická osoba připojí k ohlášení
•
a) je-li právnickou osobou se sídlem na území jiného členského státu Evropské unie, výpis z evidence trestů nebo
rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu, prokazující, že u ní není
překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5,
•

b) je-li právnickou osobou se sídlem na území jiného státu než státu uvedeného v písmenu a), výpis z evidence trestů nebo
rovnocenný doklad vydaný tímto státem prokazující, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5; nevydává-li tento
stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží právnická osoba čestné prohlášení učiněné před notářem nebo orgánem
tohoto státu o tom, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5,

•

c) je-li odpovědný zástupce občanem členského státu Evropské unie, doklady podle odstavce 1 písm. a); tyto doklady
nesmí být starší než 3 měsíce,
d) doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce,
e) doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud zápis do obchodního nebo obdobného rejstříku
nebyl ještě proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsána do příslušného rejstříku, s výjimkou
obchodního rejstříku, pokud byl již zápis proveden; zahraniční právnická osoba výpis z obchodního nebo obdobného
rejstříku vedeného ve státě sídla a doklad o provozování podniku v zahraničí; doklad o provozování podniku v
zahraničí nepředkládá právnická osoba se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v
členském státu Evropské unie; výpis z rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce,
f) doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba na území České republiky sídlo, není
-li
ohlašovaná adresa sídla již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, pokud je tento doklad stanoven zvláštním právní
m
předpisem jako podmínka zápisu do této evidence; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení
vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí,
g) doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž je na území České republiky umístěna organizační složka
podniku zahraniční osoby, není-li ohlašovaná adresa již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, pokud je tento doklad
stanoven zvláštním právním předpisem jako podmínka zápisu do této evidence; k doložení právního důvodu pro užívání prostor
postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním
souhlasí,
h) prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně
ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem,
i) doklad o zaplacení správního poplatku podle zvláštního právního předpisu.36i)

•
•

•

•

•
•
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Doklady k ohlášení/žádosti -jiné
•

•
•
•
•
•

(3) Podává-li ohlášení zákonný zástupce osoby, která nemá plnou způsobilost k právním úkonům,
doloží též souhlas příslušného soudu (§ 12).
(4) Doklady o vzdělání vydané v zahraničí musí být opatřeny nostrifikační doložkou podle
zvláštního právního předpisu,31d) v případě dokladů o vysokoškolském vzdělání osvědčením o
uznání podle zvláštního právního předpisu.31e)
(5) Povinnost předkládat doklady opatřené nostrifikační doložkou nebo osvědčením o uznání podle
odstavce 4 se nevztahuje na doklady o vzdělání vydané v členském státu Evropské unie nebo
předkládané osobou z tohoto státu.

Výpis z živnostenského rejstříku §47
•

•
•

•
•

•
•
•
•

(1) Splnil-li ohlašovatel všechny podmínky stanovené zákonem, provede živnostenský
úřad zápis do živnostenského rejstříku do 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení a
vydá podnikateli výpis.
(2) Ve výpisu vydaném fyzické osobě se uvede
a) jméno a příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození podnikatele a jeho
bydliště, u zahraniční osoby bydliště mimo území České republiky, místo pobytu v
České republice, pokud byl povolen, označení a umístění organizační složky podniku v
České republice, byla-li zřízena, a jméno, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, rodné
číslo, bylo-li přiděleno, datum narození a bydliště, popřípadě místo pobytu v České
republice jejího vedoucího,
b) obchodní firma, je-li fyzická osoba zapsána do obchodního rejstříku, a identifikační
číslo, bylo-li přiděleno,
c) předmět podnikání v úplném nebo částečném rozsahu podle § 45 odst. 4, případně
další doplňující údaje vztahující se k rozsahu živnostenského oprávnění, pokud je
podnikatel v ohlášení uvedl,
d) místo podnikání,
e) doba platnosti živnostenského oprávnění; u osoby, na kterou se vztahuje povinnost
mít povolený pobyt podle § 5 odst. 5, se touto dobou rozumí doba povoleného pobytu,
f) den vzniku živnostenského oprávnění,
g) datum a místo vydání výpisu.

Výpis z živnostenského rejstříku §47

• (3) Ve výpisu vydaném právnické osobě se uvede
• a) obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, u
zahraniční osoby označení a umístění organizační složky podniku v České
republice a jméno, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, rodné číslo, bylo-li
přiděleno, datum narození a bydliště, popřípadě místo pobytu v České
republice jejího vedoucího,
• b) předmět podnikání v úplném nebo částečném rozsahu podle § 45 odst. 4,
případně další doplňující údaje vztahující se k rozsahu živnostenského
oprávnění, pokud je podnikatel v ohlášení uvedl,
• c) doba platnosti živnostenského oprávnění,
• d) den vzniku živnostenského oprávnění,
• e) datum a místo vydání výpisu.
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Postup při nesprávném/neúplném §47

• (4) Nemá-li ohlášení náležitosti podle § 45 a 46, vyzve živnostenský úřad
ohlašovatele ve lhůtě podle odstavce 1 k odstranění závad. Ve výzvě stanoví
přiměřenou lhůtu k jejich odstranění, nejméně však 15 dnů. Jsou-li k tomu
závažné důvody, může živnostenský úřad na žádost podnikatele prodloužit
lhůtu i opakovaně. Po dobu lhůty uvedené ve výzvě neběží lhůta pro
provedení zápisu do živnostenského rejstříku a vydání výpisu.
• (5) Odstraní-li ohlašovatel závady ve stanovené lhůtě nebo ve lhůtě
prodloužené, považuje se ohlášení od počátku za bezvadné. Neodstraní-li
ohlašovatel závady ve stanovené nebo prodloužené lhůtě, živnostenský úřad
zahájí řízení a rozhodne o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením
nevzniklo; jedná-li se o ohlášení osob uvedených v § 10 odst. 4, živnostenský
úřad rozhodne o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik
živnostenského oprávnění. Pokud ohlašovatel před vydáním rozhodnutí
závady odstraní a živnostenský úřad zjistí, že jsou splněny podmínky pro
vznik živnostenského oprávnění, řízení ukončí zápisem do živnostenského
rejstříku a vydá výpis.
•

(6) Nesplňuje-li ohlašovatel podmínky stanovené tímto zákonem, živnostenský úřad
zahájí řízení a rozhodne o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo. Jedná-li
se o ohlášení osoby podle § 10 odst. 4, živnostenský úřad rozhodne o tom, že ohlašovatel
nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění.

•

Postup při nesprávném/neúplném §47
•

•

•

•

(8) Doloží-li osoba uvedená v odstavci 7 doklad o povolení k pobytu podle zvláštního
právního předpisu24b) do 3 pracovních dnů ode dne ohlášení místa pobytu cizince na
území České republiky37), živnostenský úřad do 5 pracovních dnů vydá výpis podle §
47 odst. 2. Nedoloží-li tato osoba doklad o povolení k pobytu ve stanovené lhůtě,
živnostenský úřad rozhodne o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik
živnostenského oprávnění. Stejně živnostenský úřad rozhodne i v případě, že uvedená
osoba nedoložila doklad o povolení k pobytu ve lhůtě 6 měsíců ode dne doručení výpisu
podle odstavce 7. Živnostenský úřad do živnostenského rejstříku zapíše skutečnost, že
ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění.
(9) Nemůže-li živnostenský úřad ze závažných důvodů provést zápis do živnostenského
rejstříku a vydat výpis ve lhůtě podle odstavce 1 a nejedná-li se o postup podle odstavce
4, požádá nadřízený orgán o prodloužení lhůty k jeho vydání. Ohlašovatele živnosti je
povinen o prodloužení lhůty a důvodech prodloužení informovat.
(10) Zjistí-li živnostenský úřad, že zápis do živnostenského rejstříku na základě
ohlášení byl proveden v rozporu se zákonem, zahájí řízení o zrušení živnostenského
oprávnění. Řízení ukončí provedením nového zápisu a vydá nový výpis nebo vydá
rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění.
(11) Chyby v psaní a jiné zřejmé nesprávnosti v zápisu v živnostenském rejstříku nebo
ve výpisu z něj živnostenský úřad kdykoli opraví provedením opravného zápisu a
podnikateli vydá výpis.

•

Oznamování jiným orgánů § 48
•

•

•

(1) Živnostenský úřad zašle výpis, případně jiným způsobem (§ 60 odst. 5) sdělí údaje
o živnosti a o podnikateli místně příslušnému správci daně vykonávajícímu správu
daně z příjmů, Českému statistickému úřadu, správě sociálního zabezpečení místně
příslušné podle bydliště nebo sídla podnikatele, u zahraniční osoby podle místa
povoleného pobytu, místa podnikání nebo umístění organizační složky podniku
zahraniční osoby, příslušné zdravotní pojišťovně, je-li mu známa, orgánu nebo
organizaci, která podle zvláštního zákona vede registr všech pojištěnců všeobecného
zdravotního pojištění, a rejstříkovému soudu u osob, které se zapisují do obchodního
rejstříku. Tato povinnost živnostenského úřadu se vztahuje i na změny v
živnostenském rejstříku, včetně změn živnostenského oprávnění při pokračování v
provozování živnosti po úmrtí podnikatele, na přerušení a pozastavení provozování
živnosti, na rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění, na rozhodnutí o tom, že
živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo, a na opatření vydané podle § 47 odst. 10 a
11.
(2) Živnostenský úřad neprodleně oznámí Ministerstvu vnitra vydání výpisu
zahraniční fyzické osobě podle § 47 odst. 7, vznik živnostenského oprávnění,
pozastavení a zrušení živnostenského oprávnění a rozhodnutí o tom, že živnostenské
oprávnění nevzniklo, přerušení provozování živnosti, skutečnost, že ohlašovatel nebo
žadatel o koncesi nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, rozhodnutí o
zastavení řízení o udělení koncese a rozhodnutí o zamítnutí žádosti o udělení koncese.
(3) Živnostenský úřad plní povinnosti uvedené v odstavci 1 ve lhůtě 30 dnů ode dne
provedení zápisu do živnostenského rejstříku, pokud tento zákon nestanoví jinak.

•
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Ohlašování změn podnikatelem § 49
•

•

(1) Podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se
údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti, a předložit doklady o nich do 15 dnů
ode dne jejich vzniku; to neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané v základních registrech28d), v

obchodním rejstříku31f) nebo v informačním systému evidence obyvatel38e), pokud je podnikatel občanem České
republiky, anebo v informačním systému cizinců31g), pokud je podnikatel cizincem. Změny a doplnění údajů
získaných z těchto registrů, systémů nebo z obchodního rejstříku zapíše živnostenský úřad bez zbytečného odkladu do
živnostenského rejstříku.
(2) Na základě oznámení podle odstavce 1 živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku a podle
okolností případu vydá výpis (§ 47 odst. 2 nebo 3) nebo informuje podnikatele o provedeném zápisu. Není-li
oznámená změna nebo doplnění doložena doklady podle odstavce 1, živnostenský úřad vyzve podnikatele k předložení
dokladů, stanoví lhůtu pro splnění této povinnosti, která činí nejméně 15 dní, a zápis do živnostenského rejstříku do
předložení dokladů neprovede. Týká-li se změna rozsahu předmětu podnikání a není-li doložena doklady podle tohoto
zákona, rozhodne živnostenský úřad v samostatném řízení, že živnostenské oprávnění v rozsahu oznámené změny
ohlášením nevzniklo. Nesplní-li podnikatel oznamovací povinnost podle odstavce 1 a živnostenský úřad změnu údajů
prokazatelně zjistí, zapíše ji bez zbytečného odkladu do živnostenského rejstříku.

•

(3) Jedná-li se o změnu odpovědného zástupce, podnikatel je povinen doložit k oznámení doklady podle § 46 a

•

(4) Změní-li se bydliště podnikatele a podnikatel oznámil živnostenskému úřadu, že při změně
bydliště požaduje změnit místo podnikání na stejnou adresu, jako je adresa bydliště, není povinen
při změně bydliště změnu místa podnikání živnostenskému úřadu oznamovat.

•

(5) Zjistí-li živnostenský úřad, že zápis změny nebo doplnění do živnostenského rejstříku byl proveden v rozporu se
zákonem, postupuje podle § 47 odst. 10 obdobně.
(6) Při nápravě chyb v psaní a jiných zřejmých nesprávností v zápisu změny nebo doplnění v živnostenském
rejstříku nebo ve výpisu z něj postupuje živnostenský úřad podle ustanovení § 47 odst. 11 obdobně.

•

živnostenský úřad v případě, že podnikatelem ustanovený odpovědný zástupce splňuje podmínky provozování
živnosti, provede zápis do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu informuje podnikatele. Nesplňuje-li
podnikatelem ustanovený odpovědný zástupce podmínky provozování živnosti nebo nemá-li podnikatel ustanoveného
odpovědného zástupce, ačkoli to zákon vyžaduje, zahájí živnostenský úřad řízení o pozastavení provozování živnosti
podle § 58 odst. 3.

•

Řízení o koncesi § 50 an.

• § 50: Písemná žádost o koncesi (formulář), náležitosti
• §52: Projednání žádosti (stanoviska jiných orgánů):
§52/(1) Je-li k provozování živnosti podle zvláštních předpisů nebo přílohy č. 3
zákona nutné oprávnění nebo souhlas nebo povolení nebo vyjádření orgánu státní
správy, živnostenský úřad mu předloží žádost o koncesi nebo, pokud to zvláštní
právní předpis vyžaduje, žádost o schválení ustanovení odpovědného zástupce,
spolu se všemi doklady předloženými žadatelem o koncesi, které jsou nezbytné k
zaujetí stanoviska; tento orgán je povinen zaujmout stanovisko do 30 dnů od
doručení žádosti, pokud v příloze č. 3 není stanoveno jinak. Jeho stanoviskem je
živnostenský úřad vázán. Toto stanovisko živnostenský úřad nevyžaduje v
případě, že orgán uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu vydal rozhodnutí o
udělení souhlasu s podnikáním podle zvláštního právního předpisu.
• §53: Rozhodování
• § 54“ Zápis do rejstříku a vydání výpisu (do 5 dnů ode dne nabytí
právní moci rozhodnutí o udělení koncese)
• §55: Informační povinnost vůči jiným orgánům státní správy
• §56: Změny údajů podnikatelem

Zánik živnostenského oprávnění § 57 an
•
•
•
•
•
•
•
•

•

(1) Živnostenské oprávnění zaniká:
a) smrtí podnikatele, nejde-li o případy podle § 13,
b) zánikem právnické osoby, nejde-li o případy podle § 14,
c) uplynutím doby, pokud bylo živnostenské oprávnění omezeno na dobu určitou,
d) výmazem zahraniční osoby povinně zapsané v obchodním rejstříku nebo jejího
předmětu podnikání z obchodního rejstříku,
e) stanoví-li tak zvláštní právní předpis,
f) rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění.
(2) Živnostenské oprávnění nezaniká uplynutím doby podle odstavce 1 písm. c), pokud
podnikatel před uplynutím doby, na kterou bylo živnostenské oprávnění omezeno,
oznámí, že hodlá v provozování živnosti pokračovat, nebo požádá o změnu rozhodnutí o
udělení koncese vydané na dobu určitou. Zahraniční fyzická osoba, jejíž oprávnění
provozovat živnost na území České republiky je vázáno na povolení k pobytu na území
České republiky, je povinna k oznámení doložit nové povolení k pobytu. Nedoloží-li toto
povolení, živnostenský úřad ji vyzve, aby tak učinila, a stanoví k tomu přiměřenou
lhůtu, a to minimálně na dobu povoleného pobytu. Není-li povolení doloženo ve
stanovené lhůtě, živnostenské oprávnění zaniká posledním dnem této lhůty.
(3) Zanikne-li živnostenské oprávnění, je tuto skutečnost živnostenský úřad povinen
oznámit orgánům uvedeným v § 48 a v § 55 odst. 2.
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Zrušení oprávnění § 58
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

(1) Živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění, jestliže
a) podnikatel již nesplňuje podmínky podle § 6 odst. 1 písm. b) nebo c), ledaže v případě § 6 odst. 1
písm. b) je živnost provozována se souhlasem soudu podle § 12,
b) nastanou překážky podle § 8, nejedná-li se o překážku podle § 8 odst. 5 u živnosti volné, nebo
c) podnikatel o to požádá, nebo
d) podnikatel neprokáže právní důvod užívání prostor podle § 31 odst. 2.
(2) Živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění nebo pozastaví provozování živnosti na návrh
orgánu státní správy vydávajícího stanovisko podle § 52 odst. 1 z důvodu, že podnikatel závažným
způsobem porušil nebo porušuje podmínky stanovené rozhodnutím o udělení koncese, tímto
zákonem nebo zvláštními právními předpisy. Obdobně živnostenský úřad postupuje v případě, že
zahraniční fyzická osoba, jejíž oprávnění provozovat živnost na území České republiky je vázáno na
povolení k pobytu na území České republiky (§ 5 odst. 5), tuto podmínku nesplňuje.
(3) Živnostenský úřad může živnostenské oprávnění zrušit nebo v odpovídajícím rozsahu
provozování živnosti pozastavit, jestliže podnikatel závažným způsobem porušil nebo porušuje
podmínky stanovené rozhodnutím o udělení koncese, tímto zákonem nebo zvláštními právními
předpisy. Živnostenský úřad může živnostenské oprávnění zrušit též na návrh příslušné správy
sociálního zabezpečení, jestliže podnikatel neplní závazky vůči státu. Živnostenský úřad může
zrušit podnikateli živnostenské oprávnění, jestliže podnikatel neprovozuje živnost po dobu delší než
4 roky; to neplatí, pokud podnikatel oznámil přerušení provozování živnosti podle § 31 odst. 11.
(4) Živnostenský úřad pozastaví provozování živnosti v provozovně, jsou-li při provozování živnosti v dané
provozovně závažným způsobem porušeny nebo jsou-li porušovány povinnosti stanovené tímto zákonem nebo
zvláštními právními předpisy.
(5) Živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění na žádost podnikatele ke dni, který mu podnikatel oznámí,
nejdříve však ke dni doručení žádosti. Není-li datum zrušení podnikatelem uvedeno, je živnostenské oprávnění
zrušeno ke dni nabytí právní moci rozhodnutí živnostenského úřadu.
(6) V rozhodnutí o pozastavení provozování živnosti podle odstavců 2 až 4 živnostenský úřad stanoví dobu, po
kterou nelze živnost provozovat. Doba pozastavení provozování živnosti nesmí být delší než 1 rok.

Zrušení na žádost, pozastavení § 58
•

•

•

(4) Živnostenský úřad pozastaví provozování živnosti v provozovně, jsou-li při
provozování živnosti v dané provozovně závažným způsobem porušeny nebo jsou-li
porušovány povinnosti stanovené tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy.
(5) Živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění na žádost podnikatele ke dni, který
mu podnikatel oznámí, nejdříve však ke dni doručení žádosti. Není-li datum zrušení
podnikatelem uvedeno, je živnostenské oprávnění zrušeno ke dni nabytí právní moci
rozhodnutí živnostenského úřadu.
(6) V rozhodnutí o pozastavení provozování živnosti podle odstavců 2 až 4
živnostenský úřad stanoví dobu, po kterou nelze živnost provozovat. Doba pozastavení
provozování živnosti nesmí být delší než 1 rok.

Zákaz protiprávního jednání § 59
•
•

Živnostenský úřad je oprávněn uložit podnikateli provozujícímu cestovní agenturu
nebo cestovní kancelář zákaz protiprávního jednání40a) při provozování těchto
živností, které porušuje nebo může porušit společný zájem spotřebitelů40b) a kterého se
dopustil na území Evropské unie nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský
prostor. Porušení tohoto zákazu je důvodem pro zrušení nebo pozastavení
živnostenského oprávnění.
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Živnostenská kontrola §§ 60A-D

§ 60a: (1) Živnostenskou kontrolu provádějí v rámci své působnosti živnostenské úřady, které sledují,
zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené živnostenským zákonem, ustanoveními zvláštních právních
předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání, poskytování služeb podle § 69a a na podmínky
provozování živnosti uložené v rozhodnutí o udělení koncese. Při kontrole plnění povinností, které
vyplývají podnikateli pro provozování živnosti ze zvláštních předpisů, může živnostenský úřad
vyžadovat od podnikatele doklady o splnění těchto povinností.
(2) Živnostenské úřady kontrolují dodržování povinností při značení tabákových výrobků podle zákona
upravujícího spotřební daně a dodržování zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků podle zákona
upravujícího spotřební daně. Zjistí-li, že došlo k porušení povinnosti nebo porušení zákazu, sdělí tuto
skutečnost bezodkladně správci spotřební daně.
§ 60b:
Kontrolní činnost v rámci živnostenské kontroly vykonávají zaměstnanci živnostenských
úřadů. Při kontrole se prokazují pověřením ve formě písemného pověření nebo ve formě průkazu. Při
kontrolní činnosti mohou zaměstnanci provádějící kontrolu pořizovat též zvukové a obrazové záznamy.
Ke kontrole mohou být přizváni zástupci dalších orgánů a osob určených zvláštními právními předpisy.
Výkon živnostenské kontroly se řídí zvláštním zákonem.38b)
§ 60c: Podnikatel je oprávněn přizvat v průběhu kontroly jím zvolenou třetí osobu. Nepřítomnost třetí
osoby není důvodem k přerušení kontroly.
§ 60d: (1) Živnostenský úřad může rozhodnutím uložit podnikateli odstranění nedostatků zjištěných při
provozování živnosti.
•
(2) Odvolání proti rozhodnutí podle odstavce 1 nemá odkladný účinek.

Přestupky fyzických osob - § 61
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) jako osoba uvedená v § 13 odst. 1 písm. b), c) nebo e) v rozporu s § 13 odst. 2 neustanoví
odpovědného zástupce, nebo
b) jako správce dědictví nebo insolvenční správce v rozporu s § 13 odst. 4 neoznámí, že hodlá
pokračovat v provozování živnosti, nebo neustanoví odpovědného zástupce.
(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že předloží nepravdivé čestné prohlášení o bezúhonnosti
podle
a) § 46 odst. 1 písm. a), je-li občanem jiného členského státu Evropské unie, nebo
b) § 46 odst. 1 písm. b), je-li občanem jiného státu než členského státu Evropské unie.
(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku dále tím, že provozuje činnost, která je
a) živností volnou, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění,
b) předmětem živnosti řemeslné nebo vázané, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění,
nebo
c) předmětem živnosti koncesované, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění.
(4) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,
b) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,
c) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. a),
d) do 750 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. b),
e) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. c).
(5) Za přestupek podle odstavce 1 lze v blokovém řízení uložit pokutu do 5 000 Kč; přestupky podle
odstavců 2 a 3 nelze projednat v blokovém řízení.

Správní delikty PO a podnikajících FO- § 62

(1) Právnická osoba jako podnikatel nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
• a) v rozporu s § 7 odst. 6 nezajistí výkon činností, které jsou obsahem živností uvedených v příloze
č. 5, pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti nebo nevede a
neuchovává po zákonem stanovenou dobu o těchto osobách evidenci a nebo neuchovává po zákonem
stanovenou dobu kopie dokladů o jejich odborné způsobilosti,
• b) neoznámí živnostenskému úřadu ustanovení odpovědného zástupce pro živnost ohlašovací nebo
ukončení výkonu jeho funkce podle § 11 odst. 5,
• c) v rozporu s § 11 odst. 7 nepředloží živnostenskému úřadu ke schválení ustanovení odpovědného
zástupce pro živnost koncesovanou nebo neoznámí živnostenskému úřadu ukončení výkonu jeho
funkce,
• d) neustanoví nového odpovědného zástupce podle § 11 odst. 8,
• e) v rozporu s § 17 odst. 3
• 1. neprokáže na žádost živnostenského úřadu vlastnické nebo užívací právo k objektům nebo
místnostem provozovny, nebo oprávněnost umístění mobilní provozovny, nebo
• 2. neoznámí předem zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně,
• f) v rozporu s § 17 odst. 4 neustanoví osobu odpovědnou za činnost provozovny,
• g) neoznačí provozovnu podle § 17 odst. 7, 8 nebo 9,
• h) v rozporu s § 17 odst. 10 umožní prodejem zboží nebo poskytováním služeb pomocí automatů
obsluhovaných spotřebitelem získat určité druhy zboží osobám chráněným zvláštními právními
předpisy,
• i) poruší některou z podmínek stanovených nebo změněných živnostenským úřadem pro
provozování koncesované živnosti podle § 27 odst. 3,
• j) v rozporu s § 31 odst. 2 neoznačí místo podnikání, sídlo nebo organizační složku podniku,
•
• k) neprokáže kontrolnímu orgánu způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu podle§ 31 odst.
3,
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Správní delikty PO a podnikajících FO- § 62
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

k) neprokáže kontrolnímu orgánu způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu podle § 31 odst.
3,
l) v rozporu s § 31 odst. 4 neidentifikuje účastníka smluvního vztahu nebo předmět smluvního
vztahu, nebo nevede evidenci o účastnících nebo předmětu smluvního vztahu, nebo nemá tuto
evidenci přístupnou v provozovně, v níž dochází k identifikaci a kde se toto zboží nachází,
m) neeviduje nebo neuchovává identifikační údaje podle § 31 odst. 6,
n) v rozporu s § 31 odst. 7 koupí zboží nebo ho přijme do zástavy nebo zprostředkuje jeho nákup,
o) nezajistí, aby v provozovně určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům byla v
prodejní nebo provozní době určené pro styk se spotřebiteli přítomna osoba splňující podmínku
znalosti českého nebo slovenského jazyka podle § 31 odst. 8,
p) nezajistí, aby jeho zaměstnanci prokázali splnění podmínky bezúhonnosti podle § 31 odst. 9,
q) neoznámí živnostenskému úřadu pokračování v provozování živnosti podle § 31 odst. 12,
r) nevydá na žádost zákazníka doklad o prodeji zboží nebo poskytnutí služby, nebo na dokladu
neuvede zákonem stanovené údaje podle § 31 odst. 14,
s) v rozporu s § 31 odst. 15 nesdělí na žádost živnostenského úřadu, zda provozuje živnost, nebo
nedoloží doklady prokazující provozování živnosti,
t) v rozporu s § 31 odst. 16 neoznámí při ukončení činnosti v provozovně živnostenskému úřadu
adresu místa, kde lze vypořádat případné závazky,
u) v rozporu s § 31 odst. 17 zaměstnává zaměstnance, kteří nemají způsobilost pro výkon povolání
stanovenou zvláštními právními předpisy nebo znalost bezpečnostních předpisů anebo předpisů
upravujících ochranu veřejného zdraví,
v) v rozporu s § 49 odst. 1 neoznámí živnostenskému úřadu ve stanovené lhůtě změny a doplnění
týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti, nebo nepředloží doklady o
nich, s výjimkou neoznámení změny oboru činnosti u živnosti volné, nebo
w) v rozporu s § 56 odst. 1 neoznámí živnostenskému úřadu ve stanovené lhůtě změny a doplnění

Správní delikty PO a podnikajících FO- § 62
•
•
•
•
•
•
•
•
•

w) v rozporu s § 56 odst. 1 neoznámí živnostenskému úřadu ve stanovené lhůtě změny a doplnění
týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o koncesi, nebo nepředloží
doklady o nich.
(2) Podnikající fyzická osoba uvedená v § 69a odst. 1 se při dočasném poskytování služeb dopustí
správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 69a odst. 4 písm. a) neprokáže při kontrole oprávněnost poskytování služeb,
b) v rozporu s § 69a odst. 4 písm. b) a § 7 odst. 6 nezajistí výkon činností, které jsou obsahem
živností uvedených v příloze č. 5, pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné
způsobilosti, nebo
c) v rozporu s § 69a odst. 5 uznávacímu orgánu neoznámí poskytování služeb v činnosti, která je
živností a pro jejíž provozování se vyžaduje splnění zvláštní podmínky odborné způsobilosti podle§
7.
(3) Právnická osoba uvedená v § 69a odst. 2 se při dočasném poskytování služeb dopustí správního
deliktu tím, že
a) v rozporu s § 69a odst. 4 písm. a) neprokáže při kontrole oprávněnost poskytování služeb,
b) v rozporu s § 69a odst. 4 písm. b) a § 7 odst. 6 nezajistí výkon činností, které jsou obsahem
živností uvedených v příloze č. 5, pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné
způsobilosti, nebo
c) v rozporu s § 69a odst. 5 neoznámí uznávacímu orgánu poskytování služeb v činnosti, která je
živností a pro jejíž provozování se vyžaduje splnění zvláštní podmínky odborné způsobilosti podle§
7.

Pokuty za Správní delikty - § 62
•
•
•
•
•
•
•
•

(4) Za správní delikt se uloží pokuta
a) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. h), k), l), m), n), r), t),
u),
b) do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), c), d), e), f), g), i), j),
o), p), s), nebo podle odstavce 2 nebo podle odstavce 3,
c) do 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b),
d) do 20 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. v), w),
e) do 10 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. q).
(5) Za správní delikt podle odstavců 1 až 3 lze uložit pokutu do výše 5 000 Kč v
blokovém řízení. Na blokové řízení podle tohoto zákona se použijí obdobně ustanovení o
blokovém řízení podle zvláštního zákona40).
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Správní delikt za neoprávněné podnikání PO - § 63
(1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu dále tím, že provozuje činnost, která je
• a) živností volnou,
• b) předmětem živnosti řemeslné nebo vázané, nebo
• c) předmětem živnosti koncesované,
aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění.
•
(2) Za správní delikt se uloží pokuta
• a) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a),
• b) do 750 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b),
• c) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c).

Spol.ust.o řízení
•

Více skutků společně: § 63a : Více správních deliktů spáchaných touž osobou, které
je příslušný projednat týž správní orgán, se projedná ve společném řízení a sankce se
uloží podle ustanovení vztahujícího se na správní delikt nejpřísněji postižitelný.

§ 64 : Společná ustanovení
• (1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
• (2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž
byl spáchán.
• (3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm
nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode
dne, kdy byl spáchán.
• (4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednávají obecní
živnostenské úřady.
• (5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby41) nebo v
přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení o odpovědnosti a postihu právnické
osoby podle odstavců 1 až 3.
• (6) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem rozpočtu,
ze kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil.

Živnostenský rejstřík § 60
•
•
•
•
•

informační systém veřejné správy
Okruh údajů určen zákonem - § 60/2
Je veřejným seznamem § 60/3, je veden elektronicky
Vydávání výpisů
Zpřístupňování údajů jiným orgánům státní správy
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VIII. Podnik, složky a části
podniku, organizační složky

Podnik
• Podnik je věc hromadná (universitas rerum)
– jeden funkční celek sloužící jednomu
účelu,
•
•

Zdroj obrázku:
http://www.pivety.com/FProstejovAkciovy_01.jpg

Tvoří jej hmotná, nehmotná a osobní složka

• Věci, práva a jiné hodnoty, které
slouží k podnikání, nebo k
němu mají sloužit vzhledem ke
své povaze a patří podnikateli
(lépe „slouží“ nebo „náleží“
podnikateli)
•
•
•
•

•

Zdroj:
NAHOŘE VLEVO: http://www.pivety.com/FProstejovAkciovy_01.jpg
NAHOŘE STŘED: http://pivni.info/pic/prostejov-logo.jpg
DOLE: http://www.pivovary.info/prehled/jecminek/logojecminek.jpg

NAHOŘE VPRAVO: http://mm.denik.cz/51/b7/pivovar__otev_en__denik_clanek_solo.jpg- fotografie
sládka Jana Radu z minipivovaru Permon v Sokolově, použita pouze pro ilustraci. S pivovarem v Prostějově
nemá žádnou souvislost.
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• Na právní poměry podniku se použijí
ustanovení o věcech v právním smyslu.
• Tím není dotčena působnost zvláštních
právních předpisů vztahujících se k
nemovitým věcem, předmětům
průmyslového a jiného duševního
vlastnictví, motorovým vozidlům apod.,
pokud jsou součástí podniku.

Nakládání s podnikem
• Smlouva o prodeji podniku § 476 an. ObZ
• Smlouva o nájmu podniku § 488b an. ObZ
• Zástava podniku (zástavní s. k podniku – není
zvláštní smluvní typ, ale realizovat jde)
• Část podniku – taková složka, u které lze
zjistit její hodnotu a to, co do ní náleží
• Nakládat lze i s částí podniku
• Část podniku by měla (po event. oddělení)
mít vlastnosti věci hromadné

Teorie jednoho a dvojího podniku
• Teorie jednoho podniku = právo připouští, aby
měl jeden podnikatel jen jeden podnik
• Event. přírůstky atd. se stávají součástí
stávajícího podniku
• Teorie dvojího podniku = záleží na podnikateli,
kolik podniků má (připouští (opatrně) menšina
autorů – viz možnost používat obchodní firmu v
případě zdědění podniku nebo jiného právního
nástupnictví)
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Organizační složky podniku
Zapisované do
obchodního rejstříku:
• Odštěpný závod
• Organizační složka
podniku zahraniční
osoby

Nezapisované do
obchodního rejstříku:
• Provozovna

Zapisované organizační složky
• Odštěpný závod
• Org.složka podniku
zahraniční osoby

• Zapisují se do obch.
rejstříku podle svého
sídla, Od.Z. rovněž v
rámci zápisu podnikatele,
• Zapisuje se jejich vedoucí,
který má ve věcech
týkajících se Od.Z. právo
činit jménem podnikatele
právní úkony bez dalších
omezení

Provozovna
• prostor, v němž je uskutečňována určitá
podnikatelská činnost.
• musí být označena obchodní firmou nebo
jménem a příjmením anebo názvem
podnikatele, k níž může být připojen název
provozovny nebo jiné rozlišující označení.
• Název provozovny je chráněn právem
nekalé soutěže (např. parazitování na
pověsti)
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Podnikatel a spotřebitel de lege ferenda
• Eliáš, K. – Zuklínová, M. a kol.: Návrh
Občanského zákoníku ver. 2010, In
http://obcanskyzakonik.justice.cz [c.d. 11.02.2011]
• Spotřebitel - § 395 nOZ
• Podnikatel - §§ 396 – 398 nOZ
• Závod - § 475 nOZ

• Spotřebitel: § 395 nOZ: Spotřebitelem je každý člověk, který mimo
rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého
povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

• Podnikatel: § 396 nOZ: (1) Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a

odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se
záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k
této činnosti za podnikatele. (2) Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1885
se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s
vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého
povolání, popřípadě osoba, která jedná svým jménem na účet podnikatele.
• § 397: (1) Za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Za
jakých podmínek se osoby zapisují do obchodního rejstříku, stanoví jiný právní
předpis. (2) Má se za to, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání
živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.
•

§ 398: Podnikatel, který nemá obchodní firmu, právně jedná při svém podnikání pod vlastním jménem;

• Závod (nyní podnik): § 475 nOZ: Závod je organizovaný soubor jmění, který
podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za
to, že závod vytváří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu.

•… Další související pojmy
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Sídlo a místo podnikání
• Zvláštní právní instituty, jejichž smyslem je
„evidovat“ umístění podnikatelských
aktivit (v zájmu ochrany třetích osob),
• Mají svůj význam pro určení místní
příslušnosti úřadů a soudů,
• Vybírají si je podnikatelé (FO) – místo
podnikání, popř. zakladatelé právnických
osob – sídlo,

Sídlo právnické osoby
• Sídlo - § 19c OZ
• Musí být zřízeno při
založení PO, postačí
uvedení obce, do rejstříku
plnou adresu,
• Musí být skutečné, musí
tam sídlit orgány PO
• Může být v domě /
nebytovém prostoru /
bytě (je-li to slučitelné s
povahou činnosti)

• Liší-li se evidované sídlo
od skutečného (tzn. na
evidované adrese se není
možné stýkat s
právnickou osobou),
každý se může dovolat
skutečného sídla,
• Při zápisu do rejstříku
musí být prokázán právní
titul k užívání

Místo podnikání FO - §2/3
• Adresa, která je uvedena jako místo
podnikání v rejstříku (obchodním popř.
jiném)
• Nemá-li osoba zvláštní místo podnikání,
pak se místní příslušnost řídí jejím
bydlištěm,
• Význam místa podnikání je obdobný jako u
sídla PO
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Sídlo organizační složky podniku zahr. osoby
• Adresa, která je jako sídlo o.s.p.z.o. zapsaná
v obchodním rejstříku,

Pojmy z oblasti majetku podnikatelů
§ 6 ObZ
• Obchodní majetek
• Obchodní jmění
• Čistý obchodní majetek
• Vlastní kapitál
§ 58, 59 ObZ
• Základní kapitál
• Vklad

Obchodní majetek
Podnikatel – Fyz. osoba
• majetek (věci,
pohledávky a jiná
práva a penězi
ocenitelné jiné
hodnoty), který patří
(náleží) podnikateli a
slouží nebo je určen k
jeho podnikání.

Podnikatel – Pr. osoba
• veškerý majetek
podnikatele
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Příklady
Fyzická osoba
• Auto (evidované v
účetnictví),
• Ochranná známka,
• Pohledávka z
podnikání
• Nárok ze smlouvy o
nájmu nebytového
prostoru
• NE – vybavení
domácnosti

Právnická osoba
• Pokud podniká, pak
jen zvláštní zákon
může stanovit
odchylný režim

Obchodní jmění
Fyzická osoba
• Souhrn majetku
sloužícího k podnikání
a závazků vzniklých z
podnikání
• Tedy nepatří např. věci
osobní potřeby,
závazky k hrazení
výživného atp.

Právnická osoba
• Souhrn veškerého
majetku a závazků

Čisté obchodní jmění
Fyzická osoba
• Obchodní majetek po
odečtení závazků
vzniklých podnikateli
v souvislosti s jeho
podnikáním
• (tj. majetek + pohledávky
podnikatele z podnikání
za jinými – dluhy
podnikatele z podnikání
vůči jiným)

Právnická osoba
• Obchodní majetek po
odečtení veškerých
závazků právnické
osoby
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Základní kapitál
• Souhrn všech vkladů (peněžitých i
nepeněžitých) všech společníků do
společnosti,
• Základní kapitál je jedním ze zdrojů (částí)
vlastního kapitálu – do společnosti je
vnesen jejími zakladateli, společnost jej pak
používá pro výkon podnikatelské činnosti
jako počáteční zdroj

Vlastní kapitál
• vlastní zdroje financování obchodního
majetku podnikatele
• v rozvaze se vykazuje na straně pasiv.
• ZK + nerozdělený zisk

Vklad (společníka) - § 59
• Vklady peněžité a nepeněžité
• Oceňování vkladů
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VZTAH ŽZ A OBZ
• ŽZ – veřejnoprávní předpis
• ObZ – soukromoprávní předpis
• Podmínky mají platit stejné pro podnikatele
bez ohledu na to, zda-li jsou fyzické osoby
(FO) nebo právnické osoby (PO)

Průniky ŽZ a ObZ
• Předmět podnikání
• Podmínky vstupu

•DĚLENÍ ŽIVNOSTÍ
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Dělení živností
• Ohlašovací x koncesované
• Ohlašovací = řemeslné + vázané + volná
• Dle rozsahu živnostenského oprávnění (a
charakteru): výrobní + obchodní + poskytování
služeb
• Živnosti, jejichž provozování je podnikatel povinen
zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími
požadavky odborné způsobilosti x ž.ostatní
• Živnost provozovanou průmyslovým způsobem
již ŽZ nezná (tj. neexistuje)

Přílohy ŽZ
•
•
•
•

Ž. řemeslné – příloha 1
Vázané – příloha 2
Koncesované – příloha 3
Podobory živnosti volné – příloha 4

 Živnosti, jejichž provozování je podnikatel povinen
zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími
požadavky odborné způsobilosti – příloha 5

Příklady a podmínky
Ž. řemeslná – V.P. + Z.P.: vzdělání a praxe
• Např. Pivovarnictví a sladovnictví, Zednictví,
Kominictví, Hostinská činnost
Ž. vázaná – V.P. + Z.P. dle přílohy 2
• Např. revize, prohlídky a zkoušky určených technických
zařízení v provozu“ - získání osvědčení, které vydává
drážní úřad podle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách.
• provozování autoškoly“ - profesní osvědčení, které
vydává příslušný krajský úřad a 1 rok praxe v oboru.
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Ž. koncesovaná – V.P. + Z.P. dle přílohy 3
• „vedení spisovny“ - podmínka odborné
způsobilosti (v zásadě spočívá v kombinaci
vzdělání a praxe v oboru, + podmínka jiná –
spočívající ve schválení provozovny a současně
(trestní) bezúhonnosti všech zaměstnanců.
• K žádosti o vydání koncese v tomto oboru se
vyjadřuje státní oblastní archiv, který je
příslušný podle umístnění provozovny.

Živnosti dle přílohy 5
• vyjmenované živnosti, které jsou jinak
živnostmi řemeslnými (např. kosmetické
služby), vázanými (např. činnosti, při nichž
je porušována integrita lidské kůže),
případně koncesovanými (např. ostraha
majetku a osob).

Živnost volná
• Předmět podnikání: Výroba, obchod a
služby nezařazené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona
• Obory činností náležející do živnosti volné
– příloha 4 (80 oborů)
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1. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
2. Činnost odborného lesního hospodáře
3. Vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
4. Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
5. Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
6. Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
7. Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
8. Pěstitelské pálení
9. Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
10. Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
11. Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
12. Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
13. Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
14. Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
15. Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových
záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
16. Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
17. Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků
18. Výroba hnojiv
19. Výroba plastových a pryžových výrobků
20. Výroba a zpracování skla
21. Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
22. Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
23. Broušení technického a šperkového kamene
24. Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
25. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
26. Umělecko-řemeslné zpracování kovů
27. Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
28. Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
29. Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických
strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
30. Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
31. Výroba strojů a zařízení
32. Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
33. Stavba a výroba plavidel
34. Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční
změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých
pozemních zařízení
35. Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a
lanové a železničního parku
36. Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
37. Výroba a opravy čalounických výrobků
38. Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
39. Výroba zdravotnických prostředků
40. Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

41. Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie,
kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
42. Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
43. Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
44. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
45. Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
46. Sklenářské práce, rámování a paspartování
47. Zprostředkování obchodu a služeb
48. Velkoobchod a maloobchod
49. Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
50. Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
51. Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
52. Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
53. Zasilatelství a zastupování v celním řízení
54. Provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb
55. Ubytovací služby
56. Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat,
hostingové a související činnosti a webové portály
57. Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
58. Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
59. Pronájem a půjčování věcí movitých
60. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
61. Projektování pozemkových úprav
62. Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
63. Projektování elektrických zařízení
64. Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
65. Testování, měření, analýzy a kontroly
66. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
67. Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
68. Fotografické služby
69. Překladatelská a tlumočnická činnost
70. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
71. Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
72. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
73. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních
produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
74. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
75. Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
76. Poskytování technických služeb
77. Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné
mechaniky, optických přístrojů a měřidel
78. Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
79. Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
80. Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Krok stranou – správní poplatky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Z 634/2004 Sb., položka 24 přílohy
Položka 24
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání Kč 1 000
Další ohlášení živnosti Kč 500
Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání Kč 1 000
Přijetí další žádosti o koncesi Kč 500
Změna rozhodnutí o udělení koncese Kč 500
Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost Kč 500
Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny Kč 100
Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost
Kč
20 za každou i započatou stránku

i) přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 ŽZ Kč 50

Předmětem poplatku není
•
1. Vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do
živnostenského rejstříku.
•
2. Změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního
podnětu.
•
3. Schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese.
•
4. Změna uvedená v písmenech e) a g), navazuje-li na změnu již provedenou v obchodním rejstříku.
•
5. Změna oboru činnosti v rámci živnosti volné.
Dříve ŽIVNOSTI VOLNÉ (tzn. za každou správní poplatek)

koncese

Dle charakteru živnosti
• Význam pro určení rozsahu „co je v rámci živnosti“
• živnost spočívající v obchodní činnosti (např. volnou živnost
v podoboru maloobchod), oprávnění zahrnuje také (právo):
• pronajímat zboží,
• zprostředkovávat koupi a prodej zboží v jednotlivých
případech,
• provádět na zboží drobné změny, jimiž zboží přizpůsobuje
potřebám kupujícího na jeho žádost,
• provádět montáž zboží dodaného zákazníkovi, pokud může
být provedena jednoduchými operacemi bez zvláštních
odborných znalostí,
• provádět výměnu vadných součástí u dodaného zboží,
pokud může být provedena jednoduchým způsobem bez
zvláštních odborných znalostí.

43

• Podnikatel provozující živnost spočívající ve výrobní
činnosti má právo v rámci živnostenského oprávnění
výrobky vyrábět a dále prodávat a opravovat, zůstane-li
zachována povaha živnosti. Dále je pak oprávněn
• nakupovat za účelem dalšího prodeje a prodávat výrobky i
jiných výrobců a příslušenství, pokud jsou stejného druhu
jako výrobky vlastní výroby, nebo v jednotlivých případech
zprostředkovávat prodej cizích výrobků a příslušenství,
• vyrábět a potiskovat obaly, etikety a jiné pomocné prostředky
umožňující prodej výrobků, které vyrábí,
• pronajímat výrobky vlastní výroby i výrobky jiných výrobců
stejného druhu, jakož i příslušenství,
• provádět montáž, seřízení a údržbu výrobků.

• Podnikatel oprávněný k přepravě osob a
zboží může vykonávat činnosti související
se zajištěním bezpečnosti a pohodlí
cestujících, překládat, skladovat a balit
zásilky, provozovat úschovu a poskytovat
pohostinství v dopravních prostředcích.

Řízení
• Živnostenský zákon obsahuje také ustanovení o řízeních
v živnostenských věcech, a to v části čtvrté ŽZ. Jsou upraveny
náležitosti ohlášení živnosti (§ 45 an. ŽZ), stejně tak i žádosti o
vydání koncese (§ 50 an. ŽZ).
• Současně s ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o vydání
koncese je možné učinit oznámení vůči dalším příslušným orgánům
veřejné moci – např. podat přihlášku k daňové registraci finančnímu
úřadu prostřednictvím živnostenského úřadu. Výčet těchto
možností je upraven v § 45a ŽZ.
• Ohlášení živnosti a žádost o vydání koncese se podávají na
formuláři, který vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu.
• Pokud ohlašovatel splnil při ohlášení živnosti všechny podmínky
stanovené zákonem, provede živnostenský úřad zápis do
živnostenského rejstříku do 5 dnů ode dne doručení ohlášení a vydá
podnikateli výpis. Tento výpis je průkazem živnostenského
oprávnění.
• O žádosti o vydání koncese se vede správní řízení
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Trvání živnostenského oprávnění
• Živnostenské oprávnění zaniká:
• smrtí podnikatele, nepokračují-li v živnosti dědicové, správce
dědictví nebo insolvenční správce; oprávnění však zanikne
nejpozději uplynutím lhůty uvedené v § 13 odst. 4,
• zánikem právnické osoby, nejde-li o případy podle § 14,
• uplynutím doby, pokud bylo živnostenské oprávnění omezeno na
dobu určitou,
• výmazem zahraniční osoby povinně zapsané v obchodním rejstříku
nebo jejího předmětu podnikání z obchodního rejstříku,
• stanoví-li tak zvláštní právní předpis,
• rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského
oprávnění.

Zrušení živnostenského oprávnění
•
•
•
•
•
•

Živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění, jestliže
podnikatel již nesplňuje podmínky podle § 6 odst. 1 písm. b) nebo c) ŽZ, ledaže v
případě § 6 odst. 1 písm. b) je živnost provozována se souhlasem soudu podle § 12 ŽZ,
nastanou překážky podle § 8 ŽZ, nejedná-li se o překážku podle § 8 odst. 5 u živnosti
volné,
podnikatel o to požádá, nebo
zápis do živnostenského rejstříku na základě ohlášení byl proveden v rozporu se
zákonem (§ 47 odst. 10 ŽZ).
Živnostenský úřad může živnostenské oprávnění zrušit nebo v odpovídajícím rozsahu
provozování živnosti pozastavit, jestliže podnikatel závažným způsobem porušil nebo
porušuje podmínky stanovené rozhodnutím o udělení koncese, tímto zákonem nebo
zvláštními právními předpisy. Živnostenský úřad může živnostenské oprávnění zrušit
též na návrh příslušné správy sociálního zabezpečení, jestliže podnikatel neplní
závazky vůči státu. Živnostenský úřad může zrušit podnikateli živnostenské oprávnění,
jestliže podnikatel neprovozuje živnost po dobu delší než 4 roky; to neplatí, pokud
podnikatel oznámil přerušení provozování živnosti podle § 31 odst. 11 ŽZ.

Kontrola
•
•
•

•

•

•

Živnostenské úřady rovněž vykonávají kontrolu plnění povinností, které
jsou stanovené živnostenským zákonem. Pokud úřad zjistí nedostatky, může
rozhodnutím uložit podnikateli jejich odstranění.
Živnostenský zákon rovněž obsahuje katalog správních deliktů a přestupků,
dále pak jim odpovídající sankce (§ 61 a násl. ŽZ).
Přestupkem je např. jednání fyzické osoby, která provozuje činnost, která by
jinak byla živností volnou bez příslušného oprávnění. Za tento přestupek
může uložit živnostenský úřad pokutu do výše 500.000,-Kč. Neoprávněné
podnikání v oboru živnosti řemeslé, vázané nebo koncesované může být
sankcionováno pokutami ještě vyššími (až do výše 1.000.000,-Kč u
koncesovaných živností, až do výše 750.000,-Kč ve zbývajících případech).
Pokud se neoprávněného podnikání dopustí právnická osoba, je takové
jednání správním deliktem podle § 63. Za tento delikt jsou stanoveny
peněžité sankce ve stejných maximálních výších, jako za shora uvedené
přestupky.
Správním deliktem podnikající právnické nebo fyzické osoby je dále např.
jednání, při kterém nezajistí výkon činností, které jsou obsahem živností
uvedených v příloze č. 5, pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky
odborné způsobilosti. Za tento delikt může být uložena pokuta do výše
100.000,-Kč.
Další delikty – např. neoznačení provozovny apod.
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Specialita – EU § 69a
•
•

•

•
•
•

•

EU/ESVO
(1) Státní příslušník členského státu Evropské unie, který je na území členského státu Evropské unie
oprávněn provozovat podnikatelskou činnost, může na území České republiky dočasně poskytovat
služby v rozsahu svého podnikatelského oprávnění v souladu s čl. 49 a následujícími Smlouvy o
založení Evropského společenství.
(2) Právnická osoba, jejíž vnitřní poměry se řídí právem členského státu Evropské unie a která má
sídlo, ústřední správu nebo hlavní místo své podnikatelské činnosti v některém z členských států
Evropské unie a je na území členského státu Evropské unie oprávněna provozovat podnikatelskou
činnost, může na území České republiky dočasně poskytovat služby v rozsahu svého podnikatelského
oprávnění v souladu s čl. 49 až 55 Smlouvy o založení Evropského společenství.
(3) Státní příslušníci dalších smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru, občané
Švýcarské konfederace a právnické osoby se sídlem na území těchto států se považují pro účely tohoto
ustanovení za osoby uvedené v odstavci 1 nebo 2.
(4) Na poskytování služeb podle tohoto paragrafu se další ustanovení tohoto zákona nevztahují, s
výjimkou
a) povinnosti prokázat při kontrole podle § 60a oprávněnost poskytování služeb, a to průkazem
totožnosti, dokladem osvědčujícím státní příslušnost, dokladem o tom, že osoba poskytující služby je
usazena v členském státě původu a v souladu s jeho právními předpisy vykonává předmětnou
činnost, a
b) povinnosti osoby poskytující služby zajistit výkon činností, které jsou obsahem živností uvedených
v příloze č. 5 k tomuto zákonu, pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti,
které tato příloha stanoví; podmínka odborné způsobilosti pro účely této přílohy se považuje za
splněnou, doloží-li osoba poskytující služby zaosoby v závislém postavení vykonávající činnosti podle
tohoto nařízení doklad o jejich vzdělání, které je v členském státě původu odborně připravuje pro
výkon předmětné regulované činnosti, nebo není-li předmětná činnost v členském státě původu
regulována, doklad o tom, že předmětnou činnost vykonávaly nejméně po dobu dvou let během
předcházejících deseti let.

• (5) Fyzické osoby uvedené v odstavci 1 poskytující služby v činnosti,
která je živností a pro jejíž provozování se vyžaduje splnění zvláštní
podmínky odborné způsobilosti podle § 7 (dále jen „regulovaná
činnost“), jsou povinny písemně oznámit poskytování služeb na
území České republiky uznávacímu orgánu, včetně doložení dokladů,
podle zvláštního právního předpisu 43). Na právnické osoby uvedené
v odstavci 2 se § 36a zákona o uznávání odborné kvalifikace vztahuje
přiměřeně. Doklad o odborné kvalifikaci nebo praxi dokládá u
právnické osoby jí ustanovená osoba, která odpovídá za řádné
poskytování služby.
• (6) U osob poskytujících služby v regulovaných činnostech, které jsou
živnostmi, je živnostenský úřad oprávněn při kontrole podle § 60a
kontrolovat splnění povinnosti písemně oznámit poskytování služby
uznávacímu orgánu 44). Živnostenský úřad může kontrolovat též
plnění povinnosti osoby poskytující služby zajistit výkon činností,
které jsou obsahem živností uvedených v příloze č. 5 k tomuto zákonu,
pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti.

Předmět podnikání
• Zapisuje se do obchodního rejstříku
• Je podstatnou náležitostí zakladatelského
dokumentu
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Všeobecné podmínky provozování živnosti
• FO je musí jako podnikatel splňovat
• PO – přímo/nepřímo ObZ - statutární
orgán/člen s.o. musí splňovat
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