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Živnostenské podnikání 

• řídí se živnostenským zákonem – „živnost je 

soustavná činnost provozovaná samostatně, 

vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za 

účelem dosažení zisku a za podmínek 

stanovených tímto zákonem“ 

• živn. zákon výslovně uvádí činnosti, které 

nejsou živností (činnost lékařů, lékárníků, 

činnost bank,…) 

• živnost může provozovat FO nebo PO 
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• založení a vznik je vázáno na splnění zákonem 

stanovených podmínek: 

1. všeobecné podmínky 

– plná svéprávnost 

– bezúhonnost 

2. zvláštní podmínky 

– odborná nebo jiná způsobilost 
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• druhy živností 

1. z hlediska průkazu odborné způsobilosti 

a) živnosti ohlašovací  

– řemeslné 

– vázané 

– volné 

b) živnosti koncesované 

2. z hlediska předmětu podnikání 

a) živnosti obchodní 

b) živnosti výrobní 

c) živnosti poskytující služby 
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Procvičování 

Uveďte, o jakou živnost se jedná z hlediska průkazu 

odborné způsobilosti: 

1. hostinská činnost 

2. ubytovací služby 

3. směnárenská činnost 

4. provozování cestovní agentury a průvodcovská 

činnost v oblasti cestovního ruchu 

5. provozování cestovní kanceláře 

6. řeznictví a uzenářství 
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• živnostenský úřad - vydává živnostenské oprávnění 

• živnostenské oprávnění, tj. oprávnění provozovat 

živnost vzniká 

– u ohlašovacích živností dnem ohlášení 

– u koncesovaných živností dnem nabytí právní 

moci rozhodnutí o udělení koncese 

=> podnikatel prokazuje své živnostenské oprávnění 

výpisem ze živnostenského rejstříku 
 

• živnostenský rejstřík  je informačním systémem 

veřejné správy 
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Kontrolní otázky a úkoly 

1. Co je živnost. 

2. Jaké podmínky musí být splněny pro založení 

živnosti. 

3. Je možné založit živnost před dosažením 18 let? 

4. Budete podnikat v hostinské činnosti. Jaké 

podmínky musíte splňovat. 

 

7 



Literatura 

• HERČÍKOVÁ, J.; ŠAMŠOVÁ, L. Základy 

ekonomiky pro střední a vyšší hotelové školy. Praha : 

Fortuna, 2009.  ISBN 80-7168-827-4 

• Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

ve znění zákona č. 407/2012 Sb. 

• Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

 

8 


