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skupina): 

4. ročník 

Anotace: Druhy živností z hlediska předpokladů vzniku 

živnostenského oprávnění a podle předmětu podnikání, 

charakteristika jednotlivých druhů + příklady z oboru 

hotelnictví a cestovního ruchu, provozování živnosti 

prostřednictvím odpovědného zástupce 

 

 



DRUHY ŽIVNOSTÍ 

 

1. Z hlediska předpokladů (podmínek) 
vzniku živnostenského oprávnění 

 OHLAŠOVACÍ – řemeslné, vázané, 
volné 

 KONCESOVANÉ 

 

2. Podle předmětu podnikání – výrobní, 
obchodní a poskytující služby 
(důležité pro posouzení rozsahu 
živnostenského oprávnění) 



Vázaná 

Př. č.2 ŽZ 

DRUHY ŽIVNOSTÍ PODLE PODMÍNEK 

VZNIKU ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ 

Živnost 

Ohlašovací 
Koncesovaná 

Př. č.3 ŽZ 

Řemeslná 

Př. č.1 ŽZ 
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Př. č.4 ŽZ 

Všeobecné 

podmínky 

Zvláštní 

podmínky 

Všeobecné 

podmínky 



ŽIVNOSTI OHLAŠOVACÍ - ŘEMESLNÉ 

 

 

Jsou uvedeny v příloze č.1 k ŽZ – seznam 

rozdělen na části A, B a C 

Mají stanovenu odbornou způsobilost – 

prokazuje se dokladem o vzdělání 

U příbuzných oborů dokladem o vzdělání 

+ praxe 1 rok (vysokoškolské vzdělání bez 

praxe) 



ŽIVNOSTI OHLAŠOVACÍ - ŘEMESLNÉ 

 

Je možné doložit náhradním způsobem – 
doklad o vykonání šestileté praxe v oboru 

Počet oborů 41 

Příklad: Hostinská činnost  

Úkol: 

 Vyhledejte nařízení vlády č. 278/2008 Sb. 
o obsahových náplních jednotlivých 
živností a v příloze č. 1 tohoto nařízení se 
seznamte s obsahovou náplní živnosti 
řemeslné – hostinská činnost. 



ŽIVNOSTI OHLAŠOVACÍ - VÁZANÉ 

 

Jsou uvedeny v příloze č. 2 k ŽZ 

Vymezení odborné způsobilosti 
charakterizováno zvláštními právními 
předpisy ( uvedeny v příloze č. 2) 

Počet oborů 34 

Příklad: Masérské, rekondiční a 
regenerační služby, Provozování solárií, 
Průvodcovská činnost horská 

Úkol: vyhledejte v příloze č. 2 k nařízení 
vlády č.278/2008 Sb. obsahové náplně 
uvedených příkladů ohlašovacích živností 
vázaných 
 



ŽIVNOSTI OHLAŠOVACÍ - VOLNÉ 

 
 Uvedeny v příloze č. 4 k ŽZ 
 Zavedena jediná živnost volná s předmětem 

podnikání „Výroba, obchod a služby“, která 
má 80 oborů činností 

 Prokazování odborné ani jiné způsobilosti se 
nevyžaduje 

 Příklad:  
 obor č. 55 - Ubytovací služby,  
   č. 71 - Provozování cestovní agentury a 

průvodcovská činnost v oblasti cestovního 
ruchu 

Úkol: Vyhledejte v příloze č.4 k nařízení vlády 
 č. 278/2008 Sb. obsahové náplně výše 
 uvedených oborů živnosti volné 



ŽIVNOSTI KONCESOVANÉ 

 

Uvedeny v příloze č. 3 k ŽZ 

Odborná způsobilost je uvedena v příloze 
č. 3 nebo je upravena zvláštními právními 
předpisy 

Celkem 20 oborů 

Příklad: Provozování cestovní kanceláře 

Úkol: Vyhledejte v příloze č.3 k nařízení 
 vlády č. 278/2008 Sb. obsahovou náplň 
 koncesované živnosti – Provozování 
 cestovní kanceláře 

 



ŽIVNOSTI PROVOZOVANÉ POUZE FO 

Uvedeny v příloze č. 5 k ŽZ 

V příloze specifikována i požadovaná 

odborná způsobilost 

Příklad: Průvodcovská činnost horská, 

Masérské, rekondiční a regenerační 

služby, Kosmetické služby 



PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI ODPOVĚDNÝM 

ZÁSTUPCEM 

Odpovědný zástupce je FO ustanovená 
podnikatelem 

Odpovídá za řádný provoz živnosti a 
dodržování právních předpisů 

K podnikateli je ve smluvním vztahu 
Musí splňovat všeobecné i zvláštní 

podmínky provozování živnosti 
Může zastupovat maximálně 4 

podnikatele 
S ustanovením do funkce musí souhlasit 

(souhlasné prohlášení, podpis ověřen) 



PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI ODPOVĚDNÝM 

ZÁSTUPCEM 

o Odpovědného zástupce je povinen ustanovit 
podnikatel FO, který nesplňuje zvláštní 
podmínky provozování živnosti a podnikatel, 
který je PO 

o Podnikatel může ustanovit odpovědného zástupce 
i v případech, kdy to ŽZ nevyžaduje 

 Odpovědným zástupcem PO nemůže být člen 
dozorčí rady nebo člen jiného kontrolního orgánu, 

 Odpovědným zástupcem nemůže být FO, u které 
trvá překážka provozování živnosti nebo osoba, 
které bylo živnostenské oprávnění zrušeno 
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