
Ekonomika III. ročník 

018_Živnosti 



Živnosti 

• Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský 
zákon) upravuje vstup do podnikání. 

 

• Zákon zaznamenal za dobu své platnosti již více než 100! novel. 

 



• Živnost je soustavná činnost provozovaná:  
– samostatně,  

– vlastním jménem,  

– na vlastní odpovědnost,  

– za účelem dosažení zisku a  

– za podmínek stanovených z. č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání (tzv. živnostenský zákon). 

 

• Pokud výdělečná činnost splňuje tyto podmínky, musím se 
přihlásit na živnostenský úřad, jinak provádím neoprávněné 
podnikání. 
 

• Z toho plyne = fyzická osoba se dopustí přestupku mimo jiné 
tím, že provozuje činnost, která je nějakým typem živnosti, 
aniž by měla živnostenské oprávnění = pokuta v řádu 
statisíců až 1 000 000 Kč. 

 

 

 



• Někdy mají podnikatelé snahu zaměnit pracovní poměr ke svým 
zaměstnancům za vztah mezi podnikateli (z důvodů daňových a 
výše sociálního a zdravotního pojištění) = tzv. „švarcsystém” (roku 
1992 švarcsystém zakázán novelou zákona o zaměstnanosti). 

 

• Pokuta za tzv. švarcystém může být udělena jak zaměstnavateli, 
tak zaměstnanci. 
 

• Pokuta pro právnickou osobu se pohybuje od 250 000 Kč do 10 
000 000 Kč. Pro fyzickou osobu (zaměstnance) se může jednat o 
pokutu, až do výše 100 000 Kč navíc budou společnosti doměřeny 
povinné odvody včetně penále. 

 



Pokud se společnost rozhodne, že své zaměstnance již nebude 
zaměstnávat, ale bude s nimi i nadále spolupracovat jako s OSVČ  

může ušetřit. 



• Některé pro švarcsystém typické činnosti: 
 
– OSVČ jedná jménem zaměstnavatele = to mohou pouze zaměstnanci. 

Porušení se dopustí OSVČ, která není zaměstnancem a přesto vystupuje 
jménem firmy. Např. tím, že bude používat firemní vizitky, e-maily s hlavičkou 
společnosti … 

– Pravidelná fakturace OSVČ vždy na stejnou částku = hlavní vodítko pro 
kontrolu. V případě odměňování OSVČ je bezpečnější dohoda na pohyblivé 
výši měsíční odměny v závislosti na výkonu práce OSVČ.  OSVČ bude v lepší 
pozici, pokud bude moci doložit příjmy od více než jednoho subjektu. 

– OSVČ je zahrnuta v organizační struktuře společnosti, pro kterou pracuje.  

– Smlouva obsahuje ujednání typická pro pracovní smlouvu, např. nárok 
OSVČ na placené volno (obdoba dovolené) = signalizuje zastírání 
pracovněprávního vztahu. 

– OSVČ používá zařízení vlastněné quasi-zaměstnavatelem, nebo svou 
činnost vykonává v sídle/pobočce zaměstnavatele = typické pro 
zaměstnance. Musí být náležitě upraven nájem těchto pomůcek, nástrojů, 
zařízení, popř. i nebytových prostor quasi-zaměstnavatele apod. 

 

 

 



• Státní úřad inspekce práce kontroluje výkon tzv. závislé práce 
zastřené obchodními vztahy  (švarcsystém) . 

 



• http://ekonom.ihned.cz/c1-52306170-ten-ktery-rozjel-
svarcsystem-a-skoncil-na-dlazbe 

 

Švarcsystém nese jméno bývalého podnikatele Miroslava 
Švarce,  jehož životní osud je velmi zajímavý. 
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• Živnost není (paragraf 3): 
– činnosti vyhrazené zákonem státu nebo určené právnické osobě 

– využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti (autorský zákon, vynálezy apod.) 

– podnikající na základě jiného oprávnění podle jiných zákonů (např. lékaři, 
veterináři, advokáti, znalci, tlumočníci, soudní exekutoři, zeměměřiči, 
restaurátoři památek, spisovatelé … obecně se označují jako svobodná 
povolání, 

– činnost bank, pojišťoven, penzijních fondů, burz, pořádání loterií … 

– výroba a rozvod elektřiny, 

– výroba léčiv, 

– provozování rozhlasového a televizního vysílání, 

– zprostředkování zaměstnání, 

– provozování jaderných zařízení, 

– výchova a vzdělávání ve školách, 

– pronájem nemovitostí 
. 
. 
. 
 

– a mnoho dalších. 



• Živnost může provozovat: FO a PO (včetně zahraničních subjektů), 
která splňuje podmínky dané živnostenským zákonem. 



Všeobecné podmínky pro provozování 
živnosti 

• 18 let, 

• Způsobilost k právním úkonům (nový Občanský zákoník 
používá pojem svéprávnost), 

• Bezúhonnost (u občanů České republiky výpisem z evidence 
Rejstříku trestů, který není starší než 3 měsíce. Získání na 
pracovišti CZECH Point.). 

 

Kdy nelze živnost provozovat: 

• soud uložil podnikateli zákaz činnosti v oboru, 

• na majetek podnikatele byl vyhlášen konkurz. 

 



Zvláštní podmínky pro provozování 
živnosti 

• Odborná a jiná způsobilost – požadavky pro každý druh živnosti 
jsou uvedeny v přílohách zákona (např. u řemeslných živností se 
požaduje vyučení v oboru, u vázaných živností jsou speciální 
zkoušky apod.).  
 
K posuzování odborné způsobilosti se použije zákon o uznávání 
odborné způsobilosti – z. č. 18/2004 Sb. 
– U právnické osoby musí všeobecné podmínky splňovat  odpovědný 

zástupce = většinou člen statutárního orgánu 

• Všechny povolené živnosti jsou evidované v Živnostenském 
rejstříku, který spravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu 

• Právnické osoby se povinně zapisují do obchodního rejstříku. 

http://www.rzp.cz/cgi-bin/aps_cacheWEB.sh?VSS_SERV=ZVWSBJFND
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Odpovědný zástupce 

• Podnikatel může provozovat živnost sám osobně, nebo prostřednictvím 
odpovědného zástupce. 
 

• Odpovědný zástupce je: 
–  fyzická osoba ustanovená podnikatelem,  

– odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních 
předpisů , 

– je k podnikateli ve smluvním vztahu, 

– nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než 4 
podnikatele. 

 

• Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky 
provozování živnosti.  

• Pokud např. odpovědný zástupce rozváže pracovní poměr, musí 
podnikatel do 15 dnů ustanovit nového a nahlásit to na živnostenském 
úřadě. 

 



• Kdo má povinnost ustanovit odpovědného zástupce? 
 
– Podnikatel - fyzická osoba nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti. 

– Podnikatel - zahraniční fyzická osoba nemá v ČR povolen pobyt. 
 

– Podnikatel - právnická osoba se sídlem v ČR (většinou jmenován člen 
statutárního orgánu). 

– Podnikatel – zahraniční právnická osoba (většinou jmenován vedoucí 
organizační složky umístěné na území ČR spadající pod zahraniční právnickou 
osobu). 

– Ostatní podnikatelé o. z. mohou stanovit, ale nemusí. 

 



Rozdělení živností 

• Živnosti ohlašovací: 
– řemeslné, 

– vázané, 

– volné. 

 
• Živnosti koncesované. 



Živnosti ohlašovací: řemeslné 

• Vyjmenovány v příloze 1 živnostenského zákona.  

• Podmínkou je odborná způsobilost získaná vyučením v 
oboru. 

• Např.: kadeřnictví, holičství, zámečnictví, truhlářství, opravy 
aut, řeznictví, pekařství, hostinská činnost, kosmetické 
služby, kovářství atd. 

• Odbornou způsobilost podnikatel prokazuje: 
– výučním listem v příslušném oboru vzdělání, 

– vysvědčením o maturitní zkoušce, 

– vysvědčením o absolutoriu vyšší odborné školy, 

– diplomem o absolvování bakalářského nebo magisterského studia na VŠ 

– uznáním odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona 
o uznávání odborné kvalifikace (např. u zahraničních pracovníků nebo u 
nekvalifikovaných pracovníků s dostatečně dlouhou praxí v oboru) 

 



• Uznávací orgán: 
 
– Uznávacím orgánem odborné kvalifikace je ústřední správní úřad 

České republiky (ministerstvo), do jehož působnosti regulovaná 
činnost náleží nebo jehož působnost je regulované činnosti nejbližší. 
 

– V případě, že uchazeč hodlá vykonávat regulovanou činnost jako 
podnikatel ve formě živnosti nebo jako odpovědný zástupce držitele 
živnostenského oprávnění, je uznávacím orgánem Ministerstvo 
průmyslu a obchodu. 

 

– V některých případech profesní komora (např. Česká komora 
architektů, Komora veterinárních lékařů ČR, …) 



Živnosti ohlašovací: vázané 

• Uvedeny v příloze 2 živnostenského zákona. 
 

• U každé živnosti uvedeny podmínky odborné způsobilosti: 
– např. provozování autoškoly = odborná způsobilost podle zákona o získávání 

a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel + 1 rok 
praxe,  

– psychologické poradenství a diagnostika = vysokoškolské vzdělání ve 
studijním oboru psychologie a v případě jednooborového studia 1 rok praxe 
v oboru a v případě víceoborového studia 3 roky praxe v oboru 

– činnost účetních poradců a vedení účetnictví =  

a) vysokoškolské vzdělání a 3 roky praxe v oboru, nebo 
b) vyšší odborné vzdělání a 5 let praxe v oboru, nebo 
c) střední vzdělám s maturitní zkouškou a 5 let praxe v oboru, nebo 
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro 
příslušnou pracovní činnost a 5 let praxe 



Živnost ohlašovací: volná 

• Živnost volná opravňuje k výkonu činností, pro jejichž provozování 
živnostenský zákon nevyžaduje prokazování odborné způsobilosti.  

• K získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou musí být 
splněny všeobecné podmínky. 

• Obory činností (je jich cca 80), které náleží do živnosti volné, jsou 
uvedeny v příloze č. 4 živnostenského zákona. 

• Např.: 
– Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a 

myslivost 

– Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování  LHP a LHO 

– Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin 

– Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných 
výrobků 



Živnost koncesovaná 

• Uvedeny v příloze 3 živnostenského zákona. 
 

• Lze je provozovat pouze na základě udělení koncese. 

 

• Příklady: výroba zbraní, směnárenská činnost, výroba lihu, 
taxislužba, pohřební služba, balzamování, provozování ohňostrojů, 
ostraha majetku, soukromí detektivové, cestovní kanceláře, 
oceňování majetku apod. – celkem 22 koncesovaných živností. 



Jak postupovat pokud chci podnikat? 
 

– A) Ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi. 
 

– B) Zřízení běžného účtu. 
 

– C) Přihlášení se k registraci u finančního úřadu. 
 

– D) Přihlášení se u zvolené zdravotní pojišťovny. 
 

– E) Přihlášení se u České správy sociálního zabezpečení. 
 

– F) Pokud mám alespoň 1 zaměstnance, přihlášení se k povinnému 
úrazovému pojištění na zaměstnance a zaregistruje se u FÚ. 

http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/profil-organizace/
http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/profil-organizace/


Živnostenské oprávnění 
• Podnikatel může provozovat více živností, má-li na každou 

živnostenské oprávnění v jedné z následujících forem: 
 

• A) Živnostenský list:  
– pro živnosti ohlašovací,  

– podnikatel může začít podnikat dnem ohlášení živnosti, 

– prokazuje se výpisem z Živnostenského rejstříku (do jeho vydání pak kopií 
ohlášení s prokázaným doručením živnostenskému úřadu) 

 

• B) Koncesní listina:  
– pro živnosti koncesované, 

– podnikatel může začít podnikat teprve dnem nabytí právní moci 
rozhodnutí o udělení koncese, 

– prokazuje se výpisem z Živnostenského rejstříku. 



• Živnostenské oprávnění lze získat třemi způsoby: 

 

• 1) Můžeme navštívit Obecní živnostenský úřad městského úřadu. 
  

• Kam na úřad v souvislosti s živnostmi? 

• Např.: 
– MÚ Dvůr Králové nad Labem - Obecní živnostenský úřad 

– MÚ Trutnov - Obecní živnostenský úřad 

– MÚ Vrchlabí - Obecní živnostenský úřad 
 

– V Královéhradeckém kraji dále Broumov, Dobruška, Hořice, Hradec Králové, 
Jaroměř, Jičín, Kostelec nad Orlicí, Náchod, Nová Paka, Nové Město nad 
Metují, Nový Bydžov, Rychnov nad Kněžnou. 

 



 
• 2) Podání lze učinit také prostřednictvím kontaktního 

místa veřejné správy Czech POINT – Českého podacího 
ověřovacího informačního národního terminálu –, 
kterými jsou např.: 
 
– notáři, 

– krajské úřady, 

– matriční úřady, 

– držitel poštovní licence např. Česká pošta s. p., 

– Hospodářská komora ČR, … 
 

 



• 3) od 1.10.2008 mají podnikatelské subjekty možnost vytvářet 
elektronické podání na svém počítači a odeslat je – podepsané 
platným kvalifikovaným certifikátem podnikatele – do 
Elektronické podatelny Živnostenského rejstříku.  

 

• Příslušný živnostenský úřad, který bude podnikatelem označen, 
podání zpracuje a pokud to bude možné také je elektronicky 
vyřídí.  

 

• Aplikace k vytvoření a odeslání podání ve formátu Jednotného 
registračního formuláře (JRF) je k dispozici zdarma na veřejném 
webu Živnostenského rejstříku na adrese http://www.rzp.cz   

 

http://www.rzp.cz/
http://www.rzp.cz/




• Fyzická osoba k ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi přiloží: 
 
– u živností ohlašovacích řemeslných, vázaných a živností koncesovaných 

doklad prokazující odbornou způsobilost, 

– doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístila 
sídlo, liší-li se od bydliště, nebo má-li bydliště na adrese sídla ohlašovny, 
zvláštní matriky nebo na adrese sídla správního orgánu, 

– ustanovuje-li odpovědného zástupce,  prohlášení odpovědného zástupce, 
že souhlasí s ustanovením do funkce,  doklady o jeho odborné způsobilosti, 
  

– doklad o zaplacení správního poplatku, 

• za ohlášení živnosti nebo podání žádosti o koncesi při se vybírá 1 000 Kč. Za 
ohlášení další živnosti nebo podání další žádosti o koncesi se vybírá 500 Kč. 
Pokud si pak podnikatel v rámci volné živnosti přibírá další obor, nevybírá se za 
to žádný správní poplatek. Pokud je ohlášeno více živností současně a podáno 
více žádostí o koncesi současně, poplatek se vybírá jen jednou. 

 



• Náležitosti živnostenského listu: 
– jméno a příjmení, rodné číslo, 

– obchodní jméno, IČO (identifikační číslo), 

– předmět podnikání, místo podnikání, 

– doba na kterou je živnostenský list vydán, 

– den vzniku živnostenského oprávnění, 

– datum vydání živnostenského listu. 





• Náležitosti koncesní listiny: 
– jméno a příjmení, rodné číslo (jinak datum narození), 

– bydliště, obchodní jméno a IČO, 

– místo a předmět podnikání, 

– doba na kterou je koncesní listina vydána, 

– datum vydání koncesní listiny, 

– den vzniku práva provozovat živnost. 





• Živnostenské úřady vedou živnostenský rejstřík v elektronické 
podobě – má funkci evidenční. 
 

• Velká část živnostenského rejstříku je veřejná = každý se zde 
může dovědět informace o udělených živnostech, aniž by 
musel zdůvodňovat, proč je chce získat. 
 

• Do neveřejné části může nahlížet jen ten, kdo prokáže právní 
zájem (např. vede soudní spor s podnikatelem). 

 

 

• Veřejně přístupná část živnostenského rejstříku je dostupná 
rovněž na webu Ministerstva financí ČR pod názvem ARES 
(administrativní registr ekonomických subjektů). 

http://www.rzp.cz/
http://www.rzp.cz/
http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/




Další povinnosti podnikatelů podle 
živnostenského zákona 

• Některé další povinnosti podnikatele z pohledu živnostenského 
zákona: 
– dokladovat kontrolním orgánům způsob nabytí prodávaného zboží  

– zajistit přítomnost osoby znalé českého či slovenského jazyka v provozovně 

– na požádání kupujícího vydávat doklady o prodeji zboží (kopie je podnikatel 
povinen uchovávat po dobu 3 let) 

 



Zánik živnostenského oprávnění 

• Živnostenské oprávnění zaniká: 
– smrtí podnikatele, 

– zánikem právnické osoby (výmaz z obchodního rejstříku) 

– uplynutím doby, pokud bylo vydáno na dobu určitou (většina 
živnostenských oprávnění je vydávána na dobu neurčitou) 

– rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění 
např. v následujících situacích: 

• živnostník o to požádá, 

• při závažném porušení živnostenského zákona, 

• na návrh příslušné správy sociálního zabezpečení (pokud vůči institucím 
sociálního zabezpečení má živnostník nějaké dluhy), 

• pokud není živnost provozována déle než 4 roky. 

 



• Kontrolu živnostenského podnikání provádí obecní 
živnostenské úřady a ty také smí ukládat pokuty za porušení 

zákona ve výši stokorun až 1 000 000 Kč. 



Trocha statistiky na závěr: 



Otázky: 
 

1. Živnostenské podnikání je upraveno ……………………………………………………………………………………………………………….. 
2. Definujte pojem živnost. 
3. V jakém případě se fyzická osoba dopouští přestupku nepovoleného podnikání? 
4. Vysvětlete, co je podstatou tzv. švarcsystému? 
5. Živnostenský zákon vyjmenovává činnosti, které nejsou živnostmi – uveďte příklady. 
6. Živnost může provozovat ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
7. Vyjmenujte všeobecné podmínky pro provozování živnosti. 
8. Kde jsou evidovány všechny povolené živnosti? 
9. Kdy má podnikatel povinnost provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce ? 
10. Zvláštní podmínky pro provozování živnosti – vysvětlete. 
11. Proveďte rozdělení živností. 
12. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost je živností 

……………………………………………………………….. 
13. Živnosti ohlašovací řemeslné. 
14. Živnosti ohlašovací volné. 
15. Živnosti ohlašovací vázané. 
16. Živnosti koncesované. 
17. Jak souvisí s živnostenským podnikáním pojem uznávací orgán? 
18. Jak postupovat pokud chci podnikat? 
19. Který úřad navštívit v souvislosti s živnostmi? 
20. Živnostenské oprávnění může mít formu ........................................................................................................... 
21. U ohlašovacích živností může podnikatel začít podnikat ………………………………………………………………………………….. 
22. U koncesovaných živností může podnikatel začít podnikat ………………………………………………………………………………. 
23. Živnostenské oprávnění lze získat následujícími cestami ………………………………………………………………………………….. 
24. Správní poplatek za ohlášení živnosti nebo podání žádosti o koncesi činí ........................................................... 
25. Náležitosti živnostenského listu. 
26. Živnostenský rejstřík má funkci .......................................................................................................................... 
27. Živnostenské oprávnění zaniká ........................................................................................................................... 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zdroje: 
 
• Švarcová, J. a kol. Ekonomie – stručný přehled, 2012/2013. Zlín, CEED 2011 

• Holman R., Pospíchalová D., Úvod do ekonomie pro střední školy. Praha, C. H. Beck 2012 

• http://cs.wikipedia.org/wiki/Da%C5%88 

• www.akcelerace-praha.cz/upload/files/.../pravni_formy_podnikani_8s.pd... 

• http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivnost 

• http://www.podnikatel.cz/clanky/sest-milionu-za-svarcsystem-kontroly-pokracuji-i-v-novem-roce/ 

• http://www.podnikatel.cz/specialy/svarcsystem/jak-se-nedopoustet-svarcsystemu/ 

• http://www.podnikatel.cz/clanky/mame-jedny-z-nejvyssich-odvodu-na-pojistne-podporuje-to-svarcsystem/ 

• http://www.ucetnipraha6.cz/news/zamestnanec-nebo-osvc-pozor-na-svarcsystem-/ 

• http://sport.lidovky.cz/od-cekana-pres-macha-az-po-chvalovskeho-aneb-fotbalove-kauzy-pqq-/fotbal.aspx?c=A090721_155558_ln-
sport-fotbal_mpr 

• http://ekonom.ihned.cz/c1-52306170-ten-ktery-rozjel-svarcsystem-a-skoncil-na-dlazbe 

• http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/zakon-c-18-2004-sb-o-uznavani-odborne-kvalifikace 

• http://www.adventura.cz/images/informace/CK/China_koncese_2013.JPG 

• http://www.edownload.cz/sw/jednotny-registracni-formular-pro-po/ 

• http://www.virgintrade.cz/ke-stazeni 

• http://www.nashuatec.cz/upload/Živnostenský%20list%20velkoobchod.jpg 

• http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ 

• http://www.rzp.cz/ 

• http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/jak_si_zaridit_mhmp/zivnostnici/jak_si_zaridit_mhmp-zivnostnici-
jak_ziskat_zivnostenske_opravneni.html 
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