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Živnost

Živnost je soustavná činnost, kterou na základě
živnostenského oprávnění provozuje fyzická nebo
právnická osoba na vlastní odpovědnost za účelem
dosažení zisku. 

Za živnosti se nepovažují povolání, která se řídí jinými
zákony: lékaři, advokáti, tlumočníci, činnosti v bankovnictví,
pojišťovnictví, v zemědělství, lesnictví, námořní dopravě, ve
výrobě a rozvodu elektřiny, plynu tepla a umělecké tvůrčí
činnosti podle autorského zákona.



Všeobecné podmínky pro provozování živností:

18 let věku, 
způsobilost k právním úkonům, 
bezúhonnost. 



Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje 
ten, kdo byl pravomocně odsouzen:

a) pro trestný čin spáchaný úmyslně, ať již samostatně 
nebo v souběhu s jinými trestnými činy, a byl mu uložen  
nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání nejméně 
jednoho roku,

b) pro trestný čin spáchaný úmyslně, na který se 
nevztahuje ustanovení písmene a), jestliže byl tento 
trestný čin spáchán v souvislosti  s podnikáním, pokud 
se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen.

Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku
Trestů.



Druhy živností:

a) ohlašovací 
- řemeslné   
- vázané     
- volné      

b) koncesované 



Oprávnění provozovat živnost vzniká:

u ohlašovacích živností dnem ohlášení nebo, pokud je v 
ohlášení uveden pozdější den vzniku živnostenského 
oprávnění, tímto dnem

u koncesovaných živností dnem nabytí právní moci 
rozhodnutí o udělení koncese



Podnikatel prokazuje své živnostenské oprávnění:

výpisem ze živnostenského rejstříku 

do vydání výpisu stejnopisem ohlášení s prokázaným 
doručením živnostenskému úřadu, a  to i prostřednictvím 
kontaktního místa veřejné správy

pravomocným rozhodnutím o udělení koncese



Postup při ohlášení živnosti

Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat 
ohlašovací živnost, je povinna to ohlásit živnostenskému 
úřadu.
Podáním ohlášení u příslušného živnostenského úřadu 
vzniká oprávnění k výkonu ohlašovací živnosti.
Splnil-li ohlašovatel všechny podmínky stanovené 
zákonem, provede živnostenský úřad zápis do 
živnostenského rejstříku do 5 dnů ode dne doručení 
ohlášení a vydá podnikateli výpis.
Nesplňuje-li ohlašovatel podmínky stanovené tímto 
zákonem, živnostenský úřad zahájí řízení a rozhodne o 
tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo.



Nemá-li ohlášení náležitosti, vyzve živnostenský úřad 
ohlašovatele k odstranění závad. Ve výzvě stanoví 
přiměřenou lhůtu k jejich odstranění, nejméně však 15 
dnů.
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.
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.



Vznik oprávnění u koncesované živnosti

Ke vzniku živnostenského oprávnění u koncesované 
živnosti dochází dnem nabytí právní moci rozhodnutí o 
udělení koncese.

Osoba, která hodlá provozovat koncesovanou živnost 
podá žádost o vydání koncese u živnostenského úřadu. 

Před rozhodnutím o koncesi živnostenský úřad zjišťuje, 
zda jsou splněny všeobecné a zvláštní podmínky pro 
provozování živnosti a zda netrvá překážka provozování 
živnosti.



Není-li splněna některá z podmínek  nebo nesouhlasí-li s 
udělením koncese příslušný orgán státní správy 
příslušný, živnostenský úřad žádost zamítne.

Živnostenský úřad do 5 dnů ode dne nabytí právní moci 
rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do 
živnostenského rejstříku a podnikateli vydá výpis

Rozsah živnostenského oprávnění se posuzuje podle 
předmětu podnikání uvedeného ve výpisu s přihlédnutím 
k živnostenského zákona



Živnostenské oprávnění zaniká: 

smrtí podnikatele, nepokračují-li v živnosti dědicové, 
správce dědictví nebo insolvenční správce; 
zánikem právnické osoby
uplynutím doby, pokud bylo živnostenské oprávnění 
omezeno na dobu určitou
výmazem zahraniční osoby nebo jejího předmětu 
podnikání z obchodního rejstříku
stanoví-li tak zvláštní právní předpis
rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení 
živnostenského oprávnění



Živnostenský rejstřík

je informačním systémem veřejné správy, 
správcem je Živnostenský úřad České republiky,
provozovateli jsou obecní živnostenské úřady v rozsahu 
stanoveném a krajské živnostenské úřady,
Živnostenský úřad České republiky do tohoto 
informačního systému zapisuje další údaje statistického 
a evidenčního charakteru související s provozováním 
živností,
dělí na veřejnou a neveřejnou část,



údaje zapisované do veřejné části jsou výše označeny 
tučně,
do veřejné části má každý právo nahlížet a pořizovat si z 
ní výpisy či opisy,
u neveřejné části rejstříku musí žadatel prokázat svůj 
právní zájem,
za nahlédnutí do živnostenského rejstříku se platí 
správní poplatek 20 Kč, za výpis 50 Kč,
u veřejné části lze požadovat i potvrzení, že určitý zápis 
v rejstříku není,
veřejná část živnostenského rejstříku je prostřednictvím 
Registru živnostenského podnikání přístupná i na 
internetu.



Pracovní list

Uveď, které všeobecné podmínky musí splňovat živnostník  pro provozování živnosti:

Uveď, které povolání  nepovažujeme za živnosti:

Oprávnění provozovat živnost vzniká:
u ohlašovacích živností:
u koncesovaných živností:.

Živnostenské oprávnění zaniká :

Jak se nazývají části živnostenského rejstříku:
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