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ŽIVNOST – DEFINICE  

 

Soustavná činnost provozovaná 

samostatně, vlastním jménem, na vlastní 

odpovědnost, za účelem dosažení zisku a 

za podmínek stanovených živnostenským 

zákonem 



ČINNOSTI, KTERÉ NEJSOU ŽIVNOSTÍ  

(TAXATIVNĚ VYMEZUJE ŽZ) 

 Například: 

 Provozování činnosti vyhrazené 

zákonem státu nebo určené právnické 

osobě 

 Využívání výsledků duševní tvůrčí 

činnosti, chráněných zvláštními zákony 

 Výkon kolektivní správy práva 

autorského a práv souvisejících s 

právem autorským 



ČINNOSTI, KTERÉ NEJSOU ŽIVNOSTÍ  

(TAXATIVNĚ VYMEZUJE ŽZ) 

 Činnost lékařů, zubních lékařů a 

farmaceutů, veterinárních lékařů, 

advokátů, notářů, soudních exekutorů, 

znalců, tlumočníků, auditorů, 

daňových poradců, makléřů … 



ČINNOSTI, KTERÉ NEJSOU ŽIVNOSTÍ  

(TAXATIVNĚ VYMEZUJE ŽZ) 

 

 činnost bank, pojišťoven, penzijních fondů, 
burz, obchodníků s cennými papíry,  

 pořádání loterií, výroba elektřiny, plynu nebo 
tepla a jejich distribuce, 

 výkon inspekce práce, zprostředkování 
zaměstnání,  

 provozování rozhlasového a televizního 
vysílání, provozování stanic technické kontroly, 

 výchova a vzdělávání na ZŠ, SŠ a VŠ (je 
upraveno zvláštními zákony)  

 nabízení nebo poskytování služeb směřujících 
bezprostředně k uspokojování sexuálních 
potřeb 



 

PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI 

SUBJEKTY OPRÁVNĚNÉ PROVOZOVAT ŽIVNOST 

 
 

 Fyzická osoba (FO) nebo právnická osoba (PO) 
tuzemská i zahraniční, která splňuje podmínky 
stanovené živnostenským zákonem (ŽZ) 

 Označují se pojmem „podnikatel“ – osoba, která 
je podle ŽZ oprávněna provozovat živnost 

 Živnost mohou provozovat osoby, které mají na 
území ČR trvalý pobyt (FO) nebo sídlo (PO) 

 Zahraniční osoby mohou provozovat živnost za 
stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako 
tuzemské osoby (cizinci ze zemí EU) 

 

 



PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI 

 

 Rozdělují se na všeobecné a zvláštní 

 Všeobecné podmínky 

 musí je splňovat podnikatel FO u všech druhů 
živností, u právnické osoby je musí splňovat 
odpovědný zástupce (statutární orgán) této 
právnické osoby 

 Jsou to: 

1. Plná svéprávnost  

 (lze nahradit přivolením soudu k souhlasu 
zákonného zástupce nezletilého k samostatnému 
provozování podnikatelské činnosti) 

2. Bezúhonnost (prokazuje se výpisem z evidence 
Rejstříku trestů) 

 



PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI 

 

 Zvláštní podmínky 

 Je to odborná nebo jiná způsobilost pokud ji ŽZ nebo 
zvláštní předpisy vyžadují 

 Musí být splněny u živností ohlašovacích - 
řemeslných a vázaných a u živností 
koncesovaných 

 Odborná způsobilost = prokazuje se dokladem o 
odborné kvalifikaci nebo praxí v oboru, jedná se o 
výkon odborných činností náležejících do oboru 
živnosti nebo oboru příbuzného na základě 
živnostenského oprávnění k podnikatelské činnosti 

 Jiná způsobilost = hlavně zvláštní spolehlivost 
vyžadovaná u koncesovaných živností 

 



PŘEKÁŽKY PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI  

 

 

Živnost nemůže provozovat fyzická nebo 

právnická osoba 

 na jejíž majetek byl prohlášen konkurz 

 po dobu 3 let od nabytí právní moci 

rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního 

návrhu z důvodu, že majetek dlužníka 

nestačí k úhradě nákladů insolvenčního 

řízení 



PŘEKÁŽKY PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI  

 

 po dobu 3 let od nabytí právní moci 
rozhodnutí o zrušení konkurzu proto, že 
majetek dlužníka je zcela nepostačující 
pro uspokojení věřitelů 

 soudem nebo správním orgánem byl 
uložen trest nebo sankce zákazu 
činnosti týkající se provozování živnosti 
v oboru nebo oboru příbuzném 

 podnikateli bylo živnostenské oprávnění 
zrušeno pro závažné porušování 
podmínek stanovených ŽZ 
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