
 

 

Podnikání  

 
je soustavná činnost prováděná samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem 
dosaţení zisku. 
 
Podnikatelem mohou být: 

A) fyzické osoby     –  jednotliví občané, 
     B) právnické osoby -  většinou skupiny lidí. 
 
Práva a povinnosti podnikatele: 

1. podnikatel je právním subjektem (vstupuje do právních vztahů vlastním jménem), 
2. provozuje svou činnost samostatně, 
3. vymezuje si předmět podnikání, 
4. nese podnikatelské riziko, 
5. hospodaří s majetkem, 
6. vede účetnictví. 

 
Cíle podnikání: 
Hlavním cílem je dosahování ZISKU prostřednictvím výroby, prodejem kvalitních výrobků a poskytováním 
sluţeb. 
 
Neţ zaloţíme firmu si musíme odpovědět na tyto otázky: 
- co budeme vyrábět a prodávat, 
- kde budeme vyrábět a prodávat, 
- komu budeme prodávat, 
- bude moţno zajistit dostatek kvalifikovaných pracovních sil, 
- máme dostatečně velký finanční kapitál? 
 
Právní vztahy mezi podnikateli se řídí „Obchodním zákoníkem“.  
 

Ţivnostenské podnikání   

upravuje zákon.č. 455/91 Sb. - Ţivnostenský zákon. (www.zakonycr.cz – úplné znění zákonů – Zákon o 
ţivnostenském podnikání). 
 
Živnost lze definovat jako soustavnou výdělečnou činnost provozovanou podnikatelem 
samostatně, vlastním jménem za účelem dosaţení zisku. 
 
Všeobecné podmínky: 
 dosaţení 18 let, 
 způsobilost k právním úkonům (svéprávnost), 
 bezúhonnost, 
 předloţení dokladu o tom, ţe fyzická osoba, pokud podniká nebo podnikala na území Českého státu, 

nemá: 
- daňové nedoplatky vůči finančním orgánům státu, 
- nedoplatky na zdravotním pojištění, 
- nedoplatky na sociálním pojištění. 

 
 
 
 
                                                             
 
 

http://www.zakonycr.cz/


 

 

 
Z živnosti se vylučují tyto činnosti: 
 
 činnosti, které jsou řešeny na základě jiného neţ ţivnostenského oprávnění - činnost lékařů, 

lékárníků, léčitelů, advokátů, notářů, tlumočníků, aj. 
 provozování zemědělské výroby – dle zákona o zemědělství.  

 
 
Ţivnostenský zákon rozlišuje dva základní druhy ţivností: 
 
  

                                                Ţivnosti 
 

A)  ohlašovací                                                                 B) koncesované   
1.  řemeslné, 
2.  vázané, 
3.   volné. 
 
Osoba, která chce v ČR provozovat ţivnost, musí podat ohlášení nebo ţádost o vydání koncese: 
 

a) u kteréhokoliv ţivnostenského úřadu (ŢÚ), 
b) prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy Czech POINT   (např. na pobočkách České 

pošty, na magistrátech, na obecních a městských úřadech) – lhůta pro vyřízení podání počíná 
běţet jeho doručením ŢÚ, 

c) elektronicky. 
 
Při  podání  je  moţné  podat  registraci  prostřednictvím  Jednotného registračního formuláře: 
 

 Přihlášky do evidence ŢÚ, 
 Finančnímu úřadu – FÚ, 
 České správě sociálního zabezpečení – ČSSP,  
 Úřadu práce – ÚP, 
 Zdravotní pojišťovně – ZP. 
 

Ţivnostenský úřad provede zápis do ţivnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis. 
 
 

A) OHLAŠOVACÍ  ŢIVNOSTI 

 
1. Řemeslné živnosti 

Podmínkou provozování živnosti je odborná způsobilost, která musí být doložena těmito dokumenty:  
 
a)  výuční  list, 
b)  vysvědčení  z SOŠ,   
c)  vysvědčení o mat. zkoušce  ÚSO,  
d)  diplom o absolvování bakalářského  a magisterského  studia.  

 
Doklady o odborné způsobilosti mohou být ve výjimečných případech nahrazeny podle ustanovení 
zákona. 
 
Mezi řemeslné  ţivnosti patří  např.: zámečnictví, opravy silničních vozidel, pivovarnictví, tesařství, 
zlatnictví, pekařství, cukrářství, kominictví, kadeřnictví, fotografické sluţby, aj.  
 



 

 

2. Vázané živnosti 
 
U vázaných ţivností jsou podmínky odborné způsobilosti vázané zvláštními předpisy uvedenými v příloze 
k ţivnostenskému zákonu. 
Zpravidla předpokládají zvláštní oprávnění a příslušnou délku praxe v oboru. 
Patří zde např.: montáţe a opravy telekomunikačních a elektrických zařízení, výroba a zpracování paliv a 
maziv, průvodcovská činnost,  vyučování řízení motorových vozidel,  činnost účetních poradců vedení 
účetnictví,… 
 
 

3. Volné živnosti 
U volných ţivnosti  se  nevyžaduje žádná odborná  způsobilost, patří  zde např.: sluţby v zemědělství a 
v zahradnictví, lesnictví, chov domácích zvířat, výroba a  zpracování skla, umělecké zpracování dřeva, 
veškerá obchodní činnost, …  
 
Novelou k ţivnostenskému zákonu byl významně redukován počet volných ţivností. 
 
 

B.  KONCESOVANÉ  ŢIVNOSTI 
 

Jedná se o ţivnosti, které musí kromě ţivnostenského úřadu schválit ještě orgán státní správy. Tyto 
ţivnosti kladou nároky na odbornou způsobilost a  morální spolehlivost. 
    
 
Průkazem oprávnění je koncese. Do koncesovaných ţivností patří např.: vývoj, výroba zbraní, výroba 
zdravotnických výrobků, poskytování telekomunikačních sluţeb, směnárenská činnost, osobní a nákladní 
silniční motorová doprava, taxisluţba, výroba lihu a tabákových výrobků, pohřební sluţba, sluţby 
soukromých detektivů, …. 
 
Příklady   jednotlivých   druhů   jsou uvedeny  v  přílohách ţivnostenského zákona.  
 
                                                                     
 

 
Opakovací otázky: 
 
1. Co je to ţivnost? 
 
 
2. Co představuje výpis z ţivnostenského rejstříku? 
 
 
3. Co patří mezi  tzv. všeobecné podmínky pro získání ţivnosti? 
 
 
4. Jaké znáte druhy ţivností? 
 
 
5. Jak se člení ohlašovací ţivnosti? 
 
 
6. Které znáte ţivnosti koncesované? 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 


