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ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK 

 Je  informačním systémem veřejné správy 

 Správcem je živnostenský úřad ČR, provozovateli 

obecní a krajské živnostenské úřady 

 Je veden v elektronické podobě 

 Zapisují se do něj zákonem stanovené údaje o 

podnikatelích 

 Veřejný seznam (s výjimkou údajů o uložených 

pokutách, sankčních opatřeních uložených 

správními orgány v souvislosti s podnikáním a 

rodných čísel) 



ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK 

 Na požádání živnostenský úřad vydá z rejstříku:  

 výpis vydaný FO nebo PO (nahrazující 
živnostenský list nebo koncesní listinu),  

 úplný výpis (obsahuje všechny zapisované údaje) 

 částečný výpis (obsahuje požadované údaje) 

 potvrzení o určitém zápisu, popř. potvrzení o tom, 
že v rejstříku určitý zápis není 

 Živnostenský úřad poskytuje údaje z rejstříku 
orgánům – Českému statistickému úřadu, 
správci daně, správě sociálního zabezpečení a 
zdravotní pojišťovně podle bydliště nebo sídla 
podnikatele 



ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK 

 ŽÚ České republiky zveřejňuje údaje uvedené v 

rejstříku v elektronické podobě způsobem 

umožňujícím dálkový přístup k těmto údajům 

 Ministerstvo vnitra poskytuje ŽÚ ČR pro potřeby 

vedení rejstříku údaje z informačního systému 

evidence obyvatelstva 

 Úkol: 

   Vyhledejte v živnostenském rejstříku 

konkrétního podnikatele FO  a vytiskněte úplný 

výpis (jen platná oprávnění) 



ŽIVNOSTENSKÁ KONTROLA  A SPRÁVNÍ 

DELIKTY 

 Provádějí ji v rámci své působnosti živnostenské 

úřady 

 Sledují, zda a jak jsou plněny povinnosti a 

podmínky pro podnikání stanovené ŽZ 

 Kontrolní činnost vykonávají zaměstnanci ŽÚ 

 Mohou pořizovat zvukové a obrazové záznamy a 

přizvat zástupce dalších orgánů (ČOI, orgány 

ochrany veřejného zdraví – nemají postavení 

kontrolních pracovníků) 

 Podnikatel si může v průběhu kontroly přizvat 

tzv. třetí osobu 

 O provedené kontrole je sepsán protokol 



ŽIVNOSTENSKÁ KONTROLA A SPRÁVNÍ 

DELIKTY 

 Při kontrole může ŽÚ požadovat od podnikatele 
doklady o splnění povinností a podmínek 
stanovených ŽZ 

 Za přestupky a správní delikty může udělit 
pokuty (výše pokuty odstupňována podle 
závažnosti, způsobu spáchání a následků – od      
10 000 do 1 milionu,  

   v blokovém řízení do 5000,-) –  

• Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil 

• Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, ze kterého je 
hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil 



SOUSTAVA ŽIVNOSTENSKÝCH ÚŘADŮ V ČR 

 Živnostenský úřad ČR 

 14 krajských živnostenských úřadů, včetně 

živnostenského odboru Magistrátu hlavního 

města Prahy 

 205 obecních živnostenských úřadů 

 22 živnostenských úřadů na území hlavního 

města Prahy 

 

Obecní a krajské ŽÚ fungují jako CRM.  

 



ČINNOSTI OBECNÍHO ŽÚ 

Obecní ŽÚ přijímá: 

 přihlášky k registraci nebo oznámení od osob 
podnikajících na základě živnostenského 
oprávnění 

 oznámení a hlášení v oblasti sociálního 
zabezpečení od podnikatelů FO 

 oznámení o vzniku volných pracovních míst nebo 
jejich obsazení 

 oznámení a hlášení podnikatelů FO vůči 
zdravotním pojišťovnám. 

 Je provozovatelem živnostenského rejstříku 

 Plní funkci jednotného kontaktního místa 



ČINNOST KRAJSKÉHO ŽÚ 

 Vykonává řídící, koordinační, kontrolní a 

metodickou činnost 

 Plní funkci centrálního registračního místa 

(CRM)   

 Spolupracuje na úseku živnostenského podnikání 

s příslušnými správními úřady, hospodářskými 

komorami, podnikatelskými svazy a sdruženími 

 Je provozovatelem živnostenského rejstříku 

 Rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím obecních 

ŽÚ 

 



ČINNOST ŽÚ ČR 

 Zpracovává koncepce v oblasti živnostenského 

podnikání 

 Vykonává řídící, koordinační, kontrolní a 

metodickou činnost vůči krajským ŽÚ 

 Může nařídit ŽÚ provedení živnostenské kontroly 

 Rozhoduje jako správní orgán (v zákonem 

stanovených případech) 

 Je správcem živnostenského rejstříku 

 Je oprávněn vyžadovat od ústředních správních 

úřadů potřebná stanoviska a vyjádření 
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