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Druhy živností:

a) ohlašovací 
- řemeslné   
- vázané     
- volné      

b) koncesované 



Živnosti ohlašovací - řemeslné
Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti se prokazuje dokladem o :

a) řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příslušném oboru 
vzdělání,

b) řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou  v příslušném 
oboru vzdělání, nebo s předměty odborné přípravy v příslušném oboru, 

c) řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příslušném oboru vzdělání, 

d) řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné oblasti studijních 
programů a studijních oborů, nebo 

e) uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle  zákona o 
uznávání odborné kvalifikace (zák. č. 18/2004 Sb. ) 

f)   ověření nebo uznání dosažené úplné kvalifikace pro příslušný obor na 
základě zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. 



Občan České republiky nebo jiného členského státu EU 
může prokázat odbornou způsobilost též dokladem o :

a) řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v 
příbuzném oboru vzdělání a 
dokladem o vykonání  jednoroční praxe v oboru, 

b) řádném ukončení středního vzdělání s maturitní 
zkouškou  v příbuzném oboru
vzdělání a  dokladem o vykonání jednoroční praxe v 
oboru, 

c) řádném ukončení vyššího odborného vzdělání  v 
příbuzném oboru vzdělání a
dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru, 



d) řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné 
příbuzné oblasti studijních  programů a studijních oborů, 

e) řádném ukončení rekvalifikace pro příslušnou  pracovní 
činnost, vydaným zařízením akreditovaným  podle 
zvláštních právních předpisů, nebo zařízením 
akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže 
tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti 
patří  odvětví, v němž je živnost  provozována, a 
dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru. 

f) vykonání šestileté praxe v oboru.



Živnosti řemeslné jsou živnosti uvedené v příloze č. 1
zákona o živnostenském podnikání např.:

Řeznictví a uzenářství
Mlékárenství
Mlynářství
Pekařství, cukrářství 
Zámečnictví, nástrojařství
Hodinářství
Zlatnictví a klenotnictví
Truhlářství, podlahářství



Výroba a opravy hudebních nástrojů 
Zednictví
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Vodoinstalatérství, topenářství
Malířství, lakýrnictví, natěračství
Pokrývačství, tesařství
Klempířství a oprava karoserií
Opravy silničních vozidel
Holičství, kadeřnictví



Živnosti ohlašovací - vázané

Podmínkou pro získání živnosti  je odborná způsobilost získaná jiným
způsobem - VŠ, SŠ vzdělání, praxe, kurzy,rekvalifikace… 

Odborná způsobilost pro vázané živnosti je stanovena přílohou č. 2
k zákonu o živnostenském podnikání nebo je upravena zvláštními
právními předpisy uvedenými v této příloze

Živnosti vázané jsou živnosti uvedené v příloze č. 2 zákona o
živnostenském podnikání např.:

Geologické práce
Zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků
Výroba a zpracování paliv a maziv
Oční optika



Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Nákup a prodej kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové 
evidence
Výkon zeměměřických činností
Průvodcovská činnost horská
Vodní záchranářská služba
Provozování autoškoly
Péče o dítě do tří let věku v denním režimu
Drezúra zvířat
Masérské, rekondiční a regenerační služby
Provozování solárií



Živnosti ohlašovací - volné

Pro provozování živnosti volné zákon o živnostenském podnikání 
nevyžaduje  prokazování odborné ani jiné způsobilosti. K získání
živnostenského oprávnění pro živnost volnou musí být splněny
všeobecné podmínky.

Živnost volná a obory činností, které náleží do živnosti volné, jsou
uvedeny v příloze č. 4 k zákonu o živnostenském podnikání např.:

Chov zvířat a jejich výcvik 
Výroba krmiv, krmných směsí
Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových 
dopravních prostředků
Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských 
kočárků
Výroba zdravotnických prostředků



Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Ubytovací služby
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Pronájem a půjčování věcí movitých
Fotografické služby
Překladatelská a tlumočnická činnost
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně
lektorské činnosti 
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování
sportovní činnosti
Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového 
textilu a osobního zboží
Poskytování technických služeb
Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, 
výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
Poskytování služeb pro rodinu a domácnost



Živnosti koncesované

Vyžaduje se např. absolvování  odborného kurzu, složení
zkoušky, praxe, opakování odborné zkoušky, vyjádření
příslušného orgánu…

Odborná způsobilost pro koncesované živnosti je
stanovena přílohou č. 3 k  zákonu  o živnostenském
podnikání nebo je upravena zvláštními právními předpisy
uvedenými v této příloze



Živnosti koncesované jsou živnosti uvedené v příloze č. 3 
zákona o živnostenském podnikání např.:

Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního 
lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů
Provozování cestovní kanceláře
Silniční motorová doprava – nákladní, linková
Vnitrozemská vodní doprava
Ostraha majetku a osob a služby soukromých 
detektivů
Provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě 
se zbraní
Provozování pohřební služby
Provozování krematoria



Pracovní list

Uveď které živnosti, které řadíme mezi ohlašovací řemeslné:

Uveď které živnosti, které řadíme mezi ohlašovací volné:

Uveď které živnosti, které řadíme mezi ohlašovací vázané:

Uveď které živnosti, které řadíme mezi koncesované :
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