
Podnikání v oboru
Živnost



Možnosti podnikání v ČR 
Český právní řád umožňuje podnikání   

 buď jako:

  fyzická osoba /FO/

nebo jako:

  právnická osoba /PO/



1)osoby podnikající na základě 

živnostenského oprávnění /živnosti/

2)osoby podnikající dle zvláštních 

předpisů /svobodná povolání/

3)osoby, které nespadají pod regulaci 

živnostenského zákona

Možnosti podnikání 
fyzických osob



Možnosti podnikání 
fyzických osob

11. osoby /tzv.živnostníci/ podnikající na . osoby /tzv.živnostníci/ podnikající na 
základě živnostenského oprávnění základě živnostenského oprávnění  

-  tzv. živnostenské podnikání /provozování      
 živnosti/ 

-  řídí se zákonem číslo 455/1991 Sb. o           
 živnostenském podnikání

-  tyto podnikatel. subjekty označujeme jako          
 OSVČ – osoby samostatně výdělečně činné 



ŽIVNOST
= soustavná činnost provozovaná

● samostatně 

● vlastním jménem 

● na vlastní odpovědnost 

● za účelem dosažení zisku  

● za podmínek stanovených 

živnostenským zákonem



ŽIVNOST
• Je podnikatelská činnost jedné osoby

• Jde zpravidla o malou firmu /podnik/

• Její podmínky vymezuje zákon o 
živnostenském podnikání

• Jsou registrovány na živnostenském úřadě

• Vedeny v živnostenském rejstříku 



Živnost
● Fyzická nebo právnická osoba, která chce 

živnost provozovat, musí získat 
živnostenské oprávnění pro danou činnost 

● Živnostenské oprávnění osvědčuje /dokládá/:

– výpis ze živnostenského rejstříku 
– živnostenský list /vydaný před 1. 

červencem 2008, pokud je platný/
– koncesní listina /vydaná před 1. 

červencem 2008, pokud je platná/



A. Živnosti ohlašovací

B. Živnosti koncesované

 

Základní členění živností



●  vznikají a jsou provozovány na základě 
ohlášení

●  jsou osvědčeny výpisem ze živnosten.
  rejstříku

● řemeslné  řemeslné  
● vázanévázané
● volné volné 

 

A. Živnosti ohlašovacíA. Živnosti ohlašovací



 ŘemeslnéŘemeslné  živnostiživnosti – podmínkou:
● výuční list 
● maturita v oboru 
● diplom v oboru
● šestiletá praxe v oboru 

● Příklady živností:
● řeznictví a uzenářství, hostinská činnost
● zednictví, vodoinstalatérství a topenářství 
● klempířství a oprava karoséríí 
● montáž, opravy a revize elektr. zařízení 
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A. Živnosti ohlašovacíA. Živnosti ohlašovací



VázanéVázané  živnostiživnosti – podmínkou:
● prokázání odborné způsobilosti, kterou stanoví 

příloha živnostenského zákona
● Příklady živností:

– masérské služby 
– činnost účetních poradců 
– vedení účetnictví 
– provádění staveb, jejich změn a odstraňování 
– provozování autoškoly, atd.
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A. Živnosti ohlašovacíA. Živnosti ohlašovací



Volné živnostiVolné živnosti -  podmínkou:

– pro její získání nepotřebuje podnikatel 
žádnou odbornou způsobilost

● Příklady živností /celkem 80/: 
– ubytovací služby, výroba strojů a zařízení
– fotografické služby, velkoobchod, 

maloobchod
– překladatel. a tlumoč. činnost, realitní činnost 

aj.

 

A. Živnosti ohlašovacíA. Živnosti ohlašovací



● vznikají a jsou provozovány na základě 

správního rozhodnutí o udělení koncesesprávního rozhodnutí o udělení koncese

● nutná odborná způsobilostodborná způsobilost /často se jedná o 

obory, u kterých hrozí riziko ohrožení zdraví, 

života či majetku/  

● osvědčeny výpisem ze živnostenského výpisem ze živnostenského 

rejstříkurejstříku

 

B. Živnosti koncesovanéB. Živnosti koncesované



● Provozování:
- silniční motorové dopravy /linková, 

kyvadlová, nákladní, taxislužba 
atd./

- cestovních kanceláří, pohřební 
služby, krematorií aj.

– střelnic, zastaváren, směnáren
● Provádění veřejných dražeb
● Nákup a prodej výbušnin, nákup a 

prodej zbraní aj. 14

B. Živnosti koncesovanéB. Živnosti koncesované



Možnosti podnikání 
fyzických osob

2. osoby podnikající dle zvláštních 
předpisů - tzv. svobodná povolání

● advokáti 

● notáři 

● auditoři

● znalci a tlumočníci

● architekti 

● lékaři 

● veterináři atp.



Možnosti podnikání 
fyzických osob

3. Osoby, které nespadají pod regulaci 
živnostenského zákona

● Zemědělci

● Osoby zprostředkovávající zaměstnání jiným 
osobám

● Osoby zprostředkovávající distribuci elektřiny či 
plynu

● atd.



Formy podnikání 
právnických osob 

 Právnickými osobami dle zák. o obchodních 
korporací jsou tzv. obchodní korporace

 Obchodními korporacemi jsou:

➢obchodní společnosti obchodní společnosti /OS//OS/

➢družstvadružstva

➢další typy OS další typy OS /státní podniky, neziskové /státní podniky, neziskové 
organizace, aj./organizace, aj./

 



1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

dosažení věku 18 let /nebo přivolení soudu 
k souhlasu zák. zástupce nezletilého k 
samostat. provozování podnikatel. 
činnosti/

způsobilost k právním úkonům 
(svéprávnost)

bezúhonnost (související s předmětem 
podnikání, prokazuje se výpisem z 
trestního rejstříku)
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2. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY
Odborná nebo jiná způsobilost, pokud ji

živnostenský zákon nebo zvláštní právní

předpisy vyžadují

Týká se živností: 
řemeslných 

vázaných

koncesovaných
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