
 
Univerzita Pardubice 

 
Fakulta ekonomicko-správní 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktuální vývoj živnostenského práva 
1996 - 2008 

 
Pavlína Kopecká 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bakalářská práce 
 

2010 



 
 
 
 
 



 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji:  

Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které jsem 
v práci využila, jsou uvedeny v seznamu použité literatury.  
Byla jsem seznámena s tím, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze 
zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, zejména se skutečností, že Univerzita Pardubice má 
právo na uzavření licenční smlouvy o užití této práce jako školního díla podle § 60 odst. 
1 autorského zákona s tím, že pokud dojde k užití této práce mnou nebo bude poskytnuta 
licence o užití jinému subjektu, je Univerzita Pardubice oprávněna ode mne požadovat 
přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaložila, a to podle 
okolností až do jejich skutečné výše.  
 

Souhlasím s prezenčním zpřístupněním své práce v Univerzitní knihovně.  

 

 

 

V Pardubicích  dne  30.4.2010 

 

 

 

       Pavlína Kopecká 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Chtěla bych touto cestou poděkovat Ing. Janě Ďurišové z Univerzity Pardubice a panu Ing. 
Petru Šmídovi ze Živnostenského úřadu v Litomyšli za pomocnou radu při psaní mé 
bakalářské práce.  



ANOTACE 
Tato bakalářská práce se věnuje živnostenskému právu a jeho hlavním významným 

novelizacím, které se výrazně projevovaly v podnikatelském životě. Důvody novelizace 

živnostenského zákona vycházely z nadměrně zatěžujících podmínek samotných podnikatelů 

a měly přinést výrazné administrativní ulehčení podnikajícím subjektům a pracovníkům 

živnostenských úřadů. Cílem práce je posoudit vliv tří nejvýraznějších novel v živnostenském 

právu s účinností v roce 1996, 2000 a 2008 z pohledu podnikatelů. Vliv těchto změn se stal 

důležitým momentem nejen pro samotné podnikatele, ale i pro tržní ekonomiku, která je úzce 

spjata se soukromým podnikáním.  
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Úvod 
 

V současné tržní ekonomice se snad každý občan České republiky setkal v určité 

formě se soukromým podnikáním. Mnozí z nás jsou přímými vlastníky soukromých podniků, 

pro které se stal živnostenský zákon a obchodní zákoník hlavními průvodci právních 

podmínek. Ti občané, kteří nejsou soukromými podnikateli, ani s touto činností nejsou úzce 

propojeni, se setkávají s tímto sektorem dosti často, aniž by si to mohli uvědomovat. 

Podnikání není zaměřeno jen na produkci výroby, ale i na služby. Právě ty ve velké míře 

obklopují spoluobčany, kterých se podnikání z právního hlediska netýká. Využívají statků 

a služeb, které jsou vytvořeny podnikatelským subjektem. Statky a služby soukromých 

sektorů v tržním hospodářství uspokojují hlavní potřeby každého jednotlivce, bez kterých by 

nebyla možná existence. 

Soukromé podnikání se výrazně zdokonalilo v polovině 19. století. Rozvíjela se 

řemesla a zdokonalovala se technologie. Významnou činnost měl také koloniální obchod. 

V tehdejší době se rozvinuly další nové obory v podnikání, proto bylo zapotřebí upravit 

pravidla a podmínky pro podnikání. V polovině 19. století byl vydán živnostenský řád, který 

určoval podmínky řemesel. Koloniální obchodní služby upravoval obchodní zákoník pod 

názvem Všeobecný obchodní zákoník. Živnostenský řád a Všeobecný obchodní zákoník byly 

hlavními prameny, které usměrňovaly podnikání. V 50. letech 20. století v tehdejší 

Československé republice bylo téměř soukromé podnikání zrušeno. Vzhledem k novému 

politickému režimu, tyto předpisy prakticky ztratily působnost. Tím byla cesta soukromého 

podnikatelského života na dlouhá léta uzavřena. Pozitivní změnou podnikatelského života 

občanů České republiky byl vývoj po listopadové sametové revoluci roku 1989. Jedním 

z hlavních programů ekonomické reformy byla transformace na tržní ekonomiku. 

Nastávajícím demokratickým životem byla stanovena obnova soukromého vlastnictví 

a soukromého podnikání. Transformací v porevoluční době se na konci 20. století snižuje role 

státu v hospodářské sféře. Jeho podíl v řízení ekonomiky a vlastnictví státu se přeměňuje na 

tržní ekonomiku se soukromým vlastnictvím. Rozvíjející se soukromé podnikání vyvolalo 

potřebu vytvořit takové zákony, které by jasně a zřetelně určily pravidla v oblasti živností 

a obchodu v demokraticky rozvíjející se České republice.1  

                                                 
1 TRÁVNÍČEK, J.; TRÁVNÍČEK, Z. Živnostenský zákon – komentář. 1.vydání. SEVS Praha : FRANCES, 
1991. 156 s. ISBN 80-7049-020-9. 
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Živnostenský zákon byl od 90. let 20. století mnohokrát novelizován, ne vždy se 

podařilo jeho změnou zlepšit podmínky podnikatelům. Cílem bakalářské práce je zhodnotit 

kladný vliv tří nejrozsáhlejších novel v živnostenském právu s účinností v roce 1996, 2000 

a 2008 pro začínající i stávající podnikatelské subjekty. Důvody novelizace živnostenského 

zákona vycházely z nadměrně zatěžujících podmínek samotných podnikatelů. Novely měly 

také přinést výrazné administrativní ulehčení již podnikajícím subjektům a živnostenským 

úřadům. 
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1 Podnikání v České republice  
 

Podnikatel se běžně setkává při své ekonomické činnosti se základními pojmy 

a všeobecnými podmínkami. Uvedené základní pojmy patří mezi nejčastěji používané v tržní 

ekonomice a používají je podnikatelé běžně při komunikaci s institucemi, se kterými 

projednávají administrativní záležitosti týkající se jejich ekonomické činnosti. Podnikáním se 

zabývají i ekonomické subjekty, jejichž podnikatelská činnost nepatří mezi hlavní zdroj 

příjmů. I tito podnikatelé se setkávají s uvedenými pojmy a musejí dodržovat podmínky 

určené pro jejich ekonomickou činnost stanovené v živnostenském zákoně. 

1.1 Základní pojmy v oblasti podnikání 

Podnikání - je soustavná činnost, která je prováděná samostatně podnikatelem na 

vlastní jméno a na vlastní odpovědnost podnikatele a za účelem dosažení zisku.2 

Podnikatel - je tuzemská nebo zahraniční fyzická nebo právnická osoba, která je 

samostatně výdělečně činná. Podnikatel musí být zapsán v obchodním rejstříku nebo 

v živnostenském rejstříku, podniká na základě živnostenského oprávnění - koncesní listiny 

nebo výpisu z živnostenského rejstříku. Je to také osoba, která podniká na základě jiného, než 

živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů a zákonů - lékaři, advokáti, daňoví 

poradci, exekutoři, notáři, atd. Podnikatelem je také fyzická osoba, která provozuje 

zemědělskou výrobu a řídí se podle zvláštních předpisů - hospodařící rolníci. 

Podnik - je soubor hmotných, osobních a nehmotných složek, tzv. podnikatelský 

subjekt. Vykazuje ekonomickou činnost bez ohledu na jeho právní formu.  

Firma - je název, pod kterým je podnikající osoba zapsána v obchodním rejstříku.  

Obchodní rejstřík - veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje 

o podnikatelích. Rejstřík vedou soudy a je zpřístupněn každému. Je veden elektronicky 

a obsahuje informace o společnosti od jejího vzniku, přes všechny změny právních poměrů ve 

společnosti, až po zánik. Do obchodního rejstříku se zapisují obchodní společnosti a družstva, 

zahraniční osoby podnikající v České republice. Dále se do obchodního rejstříku zapisují 

i ostatní osoby, stanoví-li povinnost jejich zápisu některý ze zvláštních předpisů určený pro 

jejich podnikání.3  

                                                 
2 FALDYNA, František. Živnostenský zákon/stručný komentář. 1.vydání. Praha : Prospektrum, 1991. 80 s. ISBN 
80-85431-25-4. 
3 POSPÍŠILOVÁ, Alena, et al. Podnikání. Praha : ASPI a.s., 2007. 1057 s. ISBN 978-80-7357-293-8. 
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Živnost - je soustavná činnost, která je provozovaná samostatně, vedená pod vlastním 

jménem podnikatele, na vlastní odpovědnost a náklady podnikatele, za účelem dosažení zisku 

a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. 

 Živnostenský úřad - činnost a pravomoc živnostenských úřadů vychází z postavení 

těchto odborů veřejné správy. Živnostenské úřady jsou rozděleny podle kompetencí do tří 

skupin a to: živnostenské odbory obce s rozšířenou působností, krajské živnostenské úřady 

a zvláštní postavení má Živnostenský úřad České republiky.4  

Osoby samostatně výdělečně činné vyjednávají nejčastěji s živnostenskými odbory obcí 

s rozšířenou působností, které vykonávají tyto činnosti: 

 Vykonávají podnikatelské činnosti, které jsou stanovené v živnostenském právu 

zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, 

 jsou orgánem státní správy, pokud se toto řízení týká živností koncesovaných 

a ohlašovacích vázaných, řemeslných a ohlášené živnosti volné, 

 provádí kontrolu u podnikatelů a ukládají pokuty za porušení povinností podnikatelů, 

kteří nedodržují povinnosti vycházející podle živnostenského zákona, 

 živnostenský úřad vede živnostenský rejstřík podnikatelů.5 

Fyzická osoba - podniká na základě živnostenského nebo jiného oprávnění. Většinou 

vykonává činnost menšího rozsahu a to sama, pod vlastním jménem. Ve většině případů 

podnik fyzická osoba sama řídí a vede, má příjmy z podnikatelské činnosti.  

Právnická osoba - je sdružení fyzických nebo právnických osob, nebo jednotka 

územní samosprávy, nebo jiných subjektů. K její zřízení je zapotřebí zakládací listina nebo 

písemná smlouva. Vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku.6  

Živnostenský rejstřík - je informační systém veřejné správy veden v elektronické 

podobě. Dělí se na veřejnou a neveřejnou část. Ve veřejné části nabízí veřejně dostupné 

informace o konkrétním podnikateli. V neveřejné části jsou obsaženy osobní údaje 

podnikatele – např. rodné číslo nebo datum narození atd. Jeho provozovateli jsou obecní 

a krajské živnostenské úřady. Správcem je Živnostenský úřad České republiky. Do tohoto 

                                                 
4 KLÁŠTERECKÝ, Jan D. Měšec.cz [online]. 10.1.2006 [cit. 2009-10-15]. Živnostenský úřad - pravomoci 
a udílení pokut. Dostupné z WWW: < http://www.mesec.cz/clanky/zivnostensky-urad-pravomoci-a-udileni-
pokut/>. 
5 KLÁŠTERECKÝ, Jan D. Měšec.cz [online]. 10.1.2006 [cit. 2009-10-15]. Živnostenský úřad - pravomoci 
a udílení pokut. Dostupné z WWW: < http://www.mesec.cz/clanky/zivnostensky-urad-pravomoci-a-udileni-
pokut/>. 
6 POSPÍŠILOVÁ, Alena, et al. Podnikání. 1.vyd. Praha : ASPI a.s., 2007. 1057 s. ISBN 978-80-7357-293-8. 
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informačního systému se zapisují potřebné údaje evidenčního charakteru o ekonomických 

subjektech.7 Poplatek za výpis z živnostenského rejstříku činí 20,- Kč.  

Výpis z živnostenského rejstříku - je průkazem k oprávnění provozovat živnost. 

Vydá jej živnostenský úřad na základě ohlášení živnosti. Výpis neobsahuje osobní údaje, jako 

je např. rodné číslo.  

Koncesní listina - je státní povolení k provozování některých vybraných živností, 

které vyžadují vysokou spolehlivost a odbornost. Koncesované živnosti jsou vyjmenované 

v příloze č. 3 živnostenského zákona. Pojem koncesní listina byl nahrazen novelou 

živnostenského zákona s účinností od 1. 7. 2008 názvem ,,výpis z živnostenského rejstříku“.  

Podnikatel se při své činnosti s těmito uvedenými základními pojmy setkává při 

komunikaci a korespondenci se živnostenskými úřady i se svými obchodními partnery. Aby 

mohl zahájit svoji ekonomickou činnost, musí každý podnikatel bez rozdílu na obor 

podnikání splnit základní všeobecné podmínky.  

1.2 Všeobecné podmínky k provozování živností 

Všeobecné podmínky k provozování živnosti jsou podmínky, které musejí být splněny 

u všech fyzických osob, které chtějí provozovat ekonomickou činnost. Všeobecné podmínky 

stanovené pro vstup do podnikání jsou uvedené v § 6, odstavec č. 1 zákona č. 455/1991 Sb., 

živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Podle druhu živnosti pro nutnou odbornou 

způsobilost k dané činnosti musí podnikatel ještě kromě všeobecných podmínek dodržovat 

podmínky zvláštní. Všeobecné podmínky8 jsou následující: 

 dosažení podnikatelova věku 18 let, 

 způsobilost osoby k právním úkonům, 

 bezúhonnost. 

 
Bezúhonnost prokazuje výpis z evidence rejstříku trestů. Tento výpis pro prokázání 

bezúhonnosti nesmí být starší tří měsíců. Za bezúhonnost se v tomto případě nepovažuje ten, 

kdo byl pravomocně odsouzen za: 

 trestný čin spáchaný úmyslně a byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody 

v trvání nejméně jednoho roku, 

                                                 
7 ŠVARC, Zbyněk. Základy obchodního práva. 1. vyd. Praha : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.; 
2006. 476 s. ISBN 80-86898-51-2. 
8 Businesscenter.cz [online]. 2008 [cit. 2009-09-24].  živnostenský zákon. Dostupné z WWW: 
<http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivnost/cast1.aspx>. 
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 trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti 

s podnikáním.9 

Splní-li podnikatel všeobecné podmínky nutné k zahájení podnikání a zahájí svoji 

ekonomickou činnost, je jeho povinností dodržovat zákony upravující podnikání. 

Živnostenský zákon a obchodní zákoník patří mezi hlavní zákony, které fyzické a právnické 

osoby provozující podnikání musejí dodržovat.  

                                                 
9 Businesscenter.cz [online]. 2008 [cit. 2009-09-24]. Živnostenský zákon. Dostupné z WWW: 
<http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivnost/cast1.aspx>. 
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2 Živnostenský zákon a obchodní zákoník  
 

Živnostenský zákon a obchodní zákoník jsou hlavními prameny soukromého 

podnikání. Mají důležitý význam a uplatnění v podnikatelské činnosti a rozdělují živnosti 

a obchodní společnosti soukromého podnikání. Pro fyzické a právnické osoby je hlavním 

pramenem živnostenský zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění 

pozdějších předpisů. Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

upravuje postavení podnikatelů, právnických osob, obchodní závazkové vztahy, také i některé 

jiné vztahy s podnikáním související. 

V 90. letech 20. století po pádu totalitního režimu započala tehdejší Česká a Slovenská 

federativní republika ekonomickou transformaci, jejímž cílem byl systémový přechod 

z centrálně plánovaného na tržní hospodářství. Opět po čtyřiceti letech se otevřela cesta 

k soukromému podnikání. Stát už v podstatě přestal regulovat a plánovat veškeré cíle 

hospodářství. Mnoho ekonomických aktivit bylo převedeno do vlastnictví soukromých osob, 

tím byly opětovně započaty podnikatelské záměry. Svoboda podnikání je zaručena v Listině 

základních práv a svobod. Každý občan České republiky, splňuje - li zákonné podmínky 

stanovené k dané oblasti vzdělávání a povolání, má právo na studijní formu k přípravě svého 

povolání, má právo na zaměstnání v pracovněprávním vztahu, ale již také i právo podnikat 

a tím i provozovat hospodářskou činnost.10 

 

2.1 Prameny soukromého podnikání 

Vzhledem k vlastnickým právům a rozvoji podnikatelských aktivit ve federativním 

demokraticky se rozvíjejícím státě bylo zapotřebí, aby se vytvořily zákony s přesně 

stanovenými pravidly a definicemi pro soukromé podnikání. Dosavadní platné zákony se staly 

nevyhovujícími. Zákonodárci schválili nové návrhy zákonů pro soukromé podnikání. Tyto 

právní předpisy určovaly hlavní podmínky pro vlastníky podniků. 

Pro osoby samostatně výdělečně činné, neboli podnikatele, kteří provozují živnost na 

vydaný výpis z živnostenského rejstříku (dříve živnostenský list), se stal hlavním pramenem 

živnostenský zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších 

předpisů, který nabyl účinnosti 1. 1. 1992. Tento zákon navazuje na zákon č. 105/1990 Sb., 

                                                 
10 FALDYNA, František. Živnostenský zákon/stručný komentář. 1.vydání. Praha : Prospektrum, 1991. 80 s. 
ISBN 80-85431-25-4. 
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o soukromém podnikání, který upravoval dosud podnikání fyzických osob a k datu účinnosti 

nového zákona byl zrušen. 

Soukromé organizace se staly jedním z hlavních prvků přeměny národního 

hospodářství. Nejpodstatnějším z hlavních pramenů pro soukromé podnikání právnických 

osob je zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl 

účinnosti 1. 1. 1992. Nahradil tak doposud platný zákon č. 109/1964 Sb., hospodářského 

zákoníku, který byl vzhledem k neřízené ekonomice státem k tomuto datu zrušen. Obchodní 

zákoník upravuje vnitřní strukturu a typy právnických osob. Mezi nejvýznamnější 

a nejdůležitější prameny soukromého podnikání patří zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobu jeho 

řešení (insolvenční zákon), v platném znění aplikovatelný na všechny dlužníky, zákon 

č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ale také zákon č. 63/1991 Sb., 

o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů. Tyto nejdůležitější zákony 

upravují právní postavení podnikatelů a mají zde své opodstatnění.11 Obchodní právo je úzce 

spjato s občanským právem (v některých případech se i prolínají, např. smlouva 

o zprostředkování), které má podpůrnou působnost pro vztahy řídící se podle obecného 

vymezení obchodním zákoníkem.  

Živnostenský zákon je hlavním pramenem podnikání. Pro ekonomické činnosti, které 

nejsou vedené jako živnosti, jsou hlavními prameny podnikání pro ně stanovené zvláštní 

zákony.  

2.2 Podnikání podle zvláštních zákonů 

Živnostenský zákon 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších 

předpisů v §3 vymezuje činnost osob, které nejsou živností. Nejčastěji to bývají osoby, které 

mají příjmy na základě autorského zákona nebo zvláštních předpisů. Uvedené profese 

podnikají podle zvláštních zákonů, které byly vytvořeny pro podnikání vyžadující zvláštní 

podmínky pro činnost jednotlivých oborů podnikání. Tato podnikání jsou označována jako 

svobodná povolání.  

Mezi nejznámější ekonomické činnosti, které nejsou živností a řídí se zvláštními 

zákony jsou zahrnuty v živnostenském zákoně v §3 kromě mnoha jiných také: 

 advokáti, daňoví poradci, notáři, soudní  exekutoři, auditoři, znalci a tlumočníci, 

 architekti, restaurátoři, odhadci, 
                                                 
11 PELIKÁNOVÁ, Irena, et al. Obchodní právo, 1.díl. 2. vyd. Praha : CODEX Bohemia s.r.o., 1998. 571 s. 
ISBN 80-85963-58-2. 
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 lékaři, stomatologové, farmaceuti, 

 veterinární lékaři, provozování pohřebišť, provozování loterií, 

 insolvenční správci, likvidátoři, 

 členové Komory certifikovaných účetních.12 

  

Pro profese tzv. svobodných povolání je v  České republice povinnost jejich členství 

v jim příslušné komoře. Ta má za úkol kvalifikovaně na ně dohlížet, aby nemohlo dojít ke 

škodám na majetku či zdraví. Tento systém samosprávy profesí, prostřednictvím členství 

v příslušných komorách daného oboru, se týká výkonu vysoce kvalifikovaných povolání 

spojených s velkou osobní odpovědností, jako jsou profese lékařů, stomatologů, lékárníků, 

veterinářů, advokátů, daňových poradců, exekutorů a podobných. Taková zaměstnání je nutné 

vykonávat s vysokou odborností a profesionalitou.  

 

Obr. 1: Graf počtu ekonomických jednotek registrovaných k roku 2008 

1 957 502

15 338

311 30928 124112 486

69 872

obchodní společnosti

družstevní organizace

fyzické osoby

samostatně hospodařící
rolníci - nepřeregistrovaní
svobodná povolání

zemědělský podnikatel

 
 Zdroj: upraveno podle http://www.rzp.cz/statistiky.html [cit. 2010-03-13] 

 
Obr. 1 nám udává informaci o počtu registrovaných ekonomických subjektů k datu 

31. 12. 2008. Nejvíce  registrovaných ekonomických jednotek jsou fyzické osoby. Podnikatel 

jako fyzická osoba vykonává většinou činnost v menším rozsahu, sám také většinou firmu 

vede a řídí. Na založení firmy jsou oproti obchodním společnostem či zemědělským 

podnikům nízké finanční nároky na založení společnosti a také je mnohem jednodušší 

administrativní vyřízení podkladů nutných k vydání živnostenského povolení.  

                                                 
12 §3, odst.1. z.č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. 
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2.3 Význam živnostenského zákona 

Živnostenské právo je tvořeno právními předpisy, které upravují živnostenské 

podnikání a oprávnění k provozování živnosti. Velký význam pro něho mají dva podstatné 

prameny – živnostenský zákon a obchodní zákoník.  

 

Živnostenský zákon upravuje podmínky pro živnostenské podnikání.13 Nevztahuje se 

ovšem na všechny podnikatelské činnosti. Jsou z něho vyloučeny ty činnosti, které si při svém 

provozování vyžadují zvláštní odbornou způsobilost a řídí se zvláštními zákony pro svobodná 

povolání. V živnostenském zákonu je tak stanoveno, co živností není. Některé z nich jsou již 

zmíněny v předešlé podkapitole. Živnostenský zákon je hlavním pramenem pro podnikání 

a má tedy regulativní povahu. Stát v současné době zasahuje do živnostenského podnikání 

pouze v nezbytné míře, aby byl rozvinut soukromý sektor. Stát musí vytvořit nutný rámec 

a meze pro soukromé podnikání v podobě legislativy. Myšlenka a následná realizace fyzické 

nebo právnické osoby podnikat nemůže být na úkor druhých osob, které tvoří společenskou 

skupinu a zároveň i skupinu spotřebitelů využívajících statky a služby podnikatelů.14 

Podle Faldyny15 představuje živnostenský zákon právní řád podnikání v České 

republice. Úzce souvisí také s obchodním zákoníkem a občanským zákoníkem. Vztahuje se 

na podnikání fyzických a právnických osob. Zahrnuje také podnikání zahraničních osob, které 

jsou podle obchodního zákoníku a živnostenského zákona definovány jako osoby fyzické 

a právnické, které nemají bydliště nebo sídlo na území České republiky. Těmto osobám 

povoluje zákon podnikat a zároveň jim stanovuje povinnosti a podmínky, kterými se musejí 

řídit. Upravuje vztahy mezi podnikateli a státem, ochraňuje veřejný zájem celé společnosti 

a podporuje živnostenské podnikání, aby se v daných podmínkách co nejlépe rozvíjelo.  

Živnostenský zákon se skládá ze šesti částí: 

1) Všeobecná ustanovení - prvá část, zahrnuje předmět úvahy, kdo se řadí podle zákona 

do skupiny podnikatelů. 

2) Druhy živností - druhá část, rozděluje živnosti na řemeslné, vázané, živnost volnou, 

živnosti koncesované. 

3) Rozsah živnostenského oprávnění - třetí část, zahrnuje povinnosti podnikatele, 

rozsah oprávnění. 
                                                 
13 §1, odst. 1. z. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. 
14 TRÁVNÍČEK, J.; TRÁVNÍČEK, Z. Živnostenský zákon – komentář. 1.vydání. SEVS Praha : FRANCES, 
1991. 156 s. ISBN 80-7049-020-9. 
15 FALDYNA, František. Živnostenský zákon/stručný komentář. 1.vydání. Praha : Prospektrum, 1991. 80 s. 
ISBN 80-85431-25-4. 
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4) Vznik, změna a zánik živnostenského podnikání, živnostenský rejstřík - čtvrtá část, 

obsahuje náležitosti ohlašovacích živností, náležitosti žádosti o koncesi, náležitosti 

živnostenského rejstříku. 

5) Živnostenská kontrola a správní delikty - pátá část, definuje přestupky, právní formu 

kontroly. 

6) Společná, přechodná a závěrečná ustanovení - obsahuje zrušovací ustanovení.16 

2.3.1 Rozdělení živností 

Mezi jedněmi z nejdůležitějších prvních kroků, které musí podnikatel učinit ještě před 

zahájením podnikání, je rozhodnutí o právní formě podnikání, zda bude fyzickou či 

právnickou osobou a hlavně zvolení vhodné činnosti jeho podnikání. Podle formy podnikání 

bude založena živnost.17 

Živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vedená pod vlastním jménem, 

na vlastní odpovědnost a náklady, za účelem dosažení zisku (který je hlavním cílem 

podnikatele) a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Nejvíce živnostenských 

oprávnění bylo vydáno na živnost volnou. Tato živnost zahrnuje od novely č. 130/2008 Sb., 

širokou oborovou profesi. Zahrnuje i ty živnosti, které před touto novelizací živnostenského 

zákona byly živnostmi řemeslnými. Živnost volná má nejjednodušší podmínky pro získání 

živnostenského oprávnění. Živnosti se podle živnostenského zákona č. 455/1991 Sb., 

o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, rozdělují na dvě hlavní skupiny – 

ohlašovací a koncesované. 

  

Ohlašovací živnosti 

Každá fyzická osoba, která se rozhodla podnikat na základě ohlašovací živnosti, je 

povinna své rozhodnutí o podnikání ohlásit živnostenskému úřadu. Oprávnění k provozování 

živnosti vzniká ode dne podání ohlášení. Živnostenský úřad musí vystavit výpis 

z živnostenského rejstříku do pěti dnů od ohlášení provozování živnosti. Ohlašovací živnosti 

se dělí na: 

1) Řemeslné - jsou takové živnosti, pro jejich provozování je podmínkou výuční list, 

nebo maturita, nebo diplom z vysokoškolského vzdělání, nebo šestiletá praxe v oboru, ve 

                                                 
16 FALDYNA, František. Živnostenský zákon/stručný komentář. 1.vydání. Praha : Prospektrum, 1991. 80 s. 
ISBN 80-85431-25-4. 
17 HINGSTON, Peter. Začněte podnikat: Průvodce drobným podnikáním. Přel. Josef Langmajer. 1. vyd. Praha: 
Euromedia Group - Knižní klub, 2002. 192 s. ISBN 80-242-0838-5. 
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kterém chce podnikatel provozovat živnost nebo v příbuzném oboru jeho živnosti.18 Způsoby 

prokázání odborné způsobilosti jsou uvedeny v Příloze č. 1. 
2) Vázané - jsou takové živnosti, pro jejich provozování je podmínkou odborná 

způsobilost, kterou musí ohlašovatel předložit živnostenskému úřadu. Odborná způsobilost, 

která se musí prokázat k vázaným živnostem, je stanovena v příloze  č. 2  živnostenského 

zákona. Každá živnost v této příloze má stanovenou různou způsobilost vzhledem k nutnosti 

dodržení zásad k ochraně zdraví občanů a přírody. V příloze jsou také uvedeny i zvláštní 

předpisy, podle kterých se vázané živnosti musejí řídit. Jsou zde vyjmenované živnosti, které 

spadají do této kategorie, stanovené podmínky k provozování tohoto druhu živnosti a také je 

zde uvedena odborná způsobilost nutná k provozování těchto živností.19  

3) Volná živnost - je taková živnost, pro jejichž provozování nepotřebuje podnikatel 

žádnou odbornou způsobilost. Tato živnost má své podobory zahrnuty v příloze 

č. 4 živnostenského zákona. Do této kategorie se od 1. 7. 2008 po výrazné novelizaci 

živnostenského zákona zařadila velká část oborů – nyní je 80 oborů. Podmínky pro získání 

živnostenského oprávnění v této skupině jsou všeobecné, nevyžaduje se žádná odbornost.  

 

Koncesované živnosti 

Koncesované živnosti se mohou provozovat na základě státního povolení, které je 

vydáno formou správního rozhodnutí. Ke svému provozování vyžadují zvýšenou odbornou 

kvalifikaci. Je zapotřebí k jejich provozování prokázat odbornou způsobilost.20 Koncesované 

živnosti, jejich odborná způsobilost a podmínky, které musejí být splněny k provozování 

tohoto druhu živnosti jsou stanoveny v živnostenském zákoně v příloze č. 3. 

  

                                                 
18Businesscenter.cz [online]. 2008 [cit. 2009-10-16]. Živnostenský zákon. Dostupné z WWW: 
<http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivnost/cast2.aspx>. 
19Businesscenter.cz [online]. 2008 [cit. 2009-10-16]. Živnostenský zákon. Dostupné z WWW: 
<http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivnost/cast2.aspx>. 
20 POSPÍŠILOVÁ, Alena, et al. Podnikání. 1.vyd. Praha : ASPI a.s., 2007. 1057 s. ISBN 978-80-7357-293-8. 
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Tab. 1: Počet živnostenských oprávnění v ČR k datu 31. 12. 2008 

ke dni 31.12.2008 v % 

Celkem platných ŽO 2 815 400 100,00% 
  - pro živ. koncesované 112 162 3,98% 
  - pro živ. vázané 221 441 7,87% 
  - pro živ. řemeslné 796 552 28,29% 
  - pro živ. volnou 1 685 245 59,86% 

Zdroj: upraveno podle http://www.rzp.cz/statistiky.html[cit. 2010-03-13]21 

 

V tab. 1 je uveden počet živnostenských oprávnění v ČR k datu 31. 12. 2008, přičemž 

tyto údaje jsou dále graficky znázorněny v Obr. 2. 

 

Obr. 2: Graf počtu živnostenských oprávnění k 31.12. 2008 v % 
 

Zdroj: upraveno podle http://www.rzp.cz/statistiky.html [cit. 2010-03-13] 
 

Jak je z obrázku č. 2 patrné, nejvíce živnostenských oprávnění v České republice je 

pro živnost volnou. Na tomto počtu volné živnosti se podílí novelizace živnostenského 

zákona s účinností 1. 7. 2008, kdy mnoho řemeslných živností se tímto datem novelizace 

zařadilo do kategorie volné živnosti.  

 

                                                 
21 Upraveno podle: Rzp.cz : statistiky [online]. 2009 [cit. 2010-03-13]. Dostupné z WWW: 
<http://www.rzp.cz/statistiky.html>. 
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2.4 Význam obchodního zákoníku  

Obchodní zákoník upravuje postavení podnikatelů, právnických osob, obchodní 

závazkové vztahy, také i některé jiné vztahy s podnikáním související. Podle obchodního 

zákoníku se právní vztahy řídí podle tohoto zákona. Jestliže některé právní vztahy nelze řešit 

podle obchodního zákoníku, řeší se podle předpisů práva občanského. Jestliže je nelze řešit 

ani podle občanských předpisů, posoudí se vzniklé vztahy podle obchodních zvyklostí.22  

Obchodní zákoník se vztahuje i na osoby, které nejsou podnikateli. Při vzniku 

závazkového vztahu mezi podnikatelem a osobou nepodnikající se účastníci mohou 

dohodnout, zda vznikající závazkový vztah se místo občanského zákoníku bude řídit 

obchodním zákoníkem.  

 

Obchodní zákoník 

 je speciální právní předpis, který upravuje a stanovuje právní formu podnikání 

právnických osob, podmínky k provozování živností právnických osob, tj. družstev 

a obchodních společností; 

 upravuje také majetkové vztahy mezi podnikateli – právnickými osobami 

a obchodníky, kteří vstupují do právního vztahu v souvislosti s jejich podnikatelskou 

činností, zahrnuje i obchodní závazkové vztahy. Normy obchodního zákoníku 

týkajícího se podnikání mají v řadě případů přednost před občanským zákoníkem 

i před obchodními zvyklostmi; 

 zahrnuje též právní normy upravující veřejnoprávní vztahy mezi subjekty 

podnikajícími a státem, např. hospodářskou soutěž, obchodní rejstřík.23 

 

Obchodní zákoník se skládá ze čtyř částí: 

1) Obecné ustanovení - prvá část, upravuje postavení podnikatelů, podnikání společností 

a neoprávněné podnikání, zahrnuje definici podniku a jeho organizačních složek, 

hospodářskou soutěž. 

2) Obchodní společnosti a družstva - druhá část, zaobírá se obecným ustanovením 

jednotlivých společností, vkladem společníků. 

                                                 
22 §1, odst.2. z. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
23 ŠTENGLOVÁ, Ivana, et al. Obchodní zákoník - komentář. 3.vydání. Praha : C.H.Beck, 2005. 1515 s. ISBN 
80-7179-346-9. 
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3) Obchodní závazkové vztahy - třetí část, zahrnuje obecné ustanovení obchodně 

závazkových vztahů, ustanovení o uzavírání smluv, finanční zabezpečení, promlčecí 

lhůty. 

4) Ustanovení společná, přechodná a závěrečná - čtvrtá část, obsahuje zrušovací 

ustanovení.24 

2.4.1 Rozdělení obchodních společností 

Obchodní společnost je právnická osoba založená za účelem podnikání a získání zisku 

ze své ekonomické činnosti. Specializuje se na přeměnu zdrojů v statky a poskytování služeb. 

Zakladatelem obchodních společností může být fyzická nebo právnická osoba. Společnost je 

založena společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli společnosti, nebo také 

zakladatelskou listinou ve formě notářského zápisu. Vznik společnosti je totožný s datem 

zápisu do obchodního rejstříku.25 

Obchodní společnosti se podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, člení na osobní a kapitálové. 

 

Osobní společnosti se dále dělí na: 

1) Veřejná obchodní společnost - je taková společnost, která je založena alespoň 

dvěmi osobami podnikajícími pod společnou firmou a ručí za závazky společnosti společně 

a nerozdílně celým svým majetkem. U veřejné obchodní společnosti není nutné složit 

základní kapitál. Práva a povinnosti společníků se řídí společenskou smlouvou, k její změně 

je zapotřebí souhlas všech společníků. Zisk se dělí mezi společníky rovným dílem, stejně tak 

i ztráta z hospodaření společnosti. Ve společnosti pro všechny její členy platí pravidlo zákazu 

konkurence. Bez svolení ostatních společníků nesmí společník podnikat v oboru, v jakém 

podniká společnost a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody 

společnosti pro sebe a pro někoho jiného. Nemůže být ani statutárním nebo jiným orgánem 

nebo členem orgánu společnosti s obdobným oborem podnikání jako společnost.26  

2) Komanditní společnost - je společnost, v níž jeden nebo více společníků ručí za 

závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku - to 

jsou komandisté a jeden nebo více společníků celým svým majetkem - to jsou komplementáři. 

                                                 
24 ŠTENGLOVÁ, Ivana, et al. Obchodní zákoník - komentář. 3.vydání. Praha : C.H.Beck, 2005. 1515 s. ISBN 
80-7179-346-9. 
25 ŠVARC, Zbyněk. Základy obchodního práva. 1. vyd. Praha : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.; 
2006. 476 s. ISBN 80-86898-51-2. 
26 ŠVARC, Zbyněk. Základy obchodního práva. 1. vyd. Praha : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.; 
2006. 476 s. ISBN 80-86898-51-2. 
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Společnost se zakládá zásadně společenskou smlouvou v písemné formě s úředně ověřenými 

podpisy. Zakladatelem mohou být fyzické i právnické osoby. Návrh na zápis komanditní 

společnosti do obchodního rejstříku podepisují všichni společníci – jak komandisté, tak 

komplementáři a přikládá se k němu společenská smlouva. Nedohodnou-li se společníci na 

rozdělení zisku jinak, je rozdělen v poměru vložených vkladů stanoveným ve společenské 

smlouvě. Jinak se zisk rozdělí rovným dílem mezi komplementáře a komandistu. Komandista 

je povinen vložit do základního kapitálu společnosti vklad ve výši určené společenskou 

smlouvou, minimálně však 5 000 Kč. Společníci jsou rozděleni na dvě skupiny, pro každou 

z nich platí jiná práva a povinnosti.27 

 Komandisté - musejí splatit svůj vklad nejméně 5 000,- Kč a do jeho nesplacené výše 

ručí závazky společnosti. Nesmí zasahovat do vedení společnosti, ale mohou 

kontrolovat hospodaření společnosti. Mají právo na vydání opisu účetní závěrky 

a mají také  právo požadovat od komplementářů informace o všech záležitostech 

společnosti. Neplatí pro ně zákaz konkurence.  

 Komplementáři - ručí svým majetkem, jsou statutárním orgánem společnosti a pouze 

oni jsou oprávněni k vedení společnosti. Ztrátu zjištěnou účetní závěrkou nesou 

komplementáři rovným dílem, nestanoví-li sepsaná společenská smlouva jinak.28 
 

Kapitálové společnosti: 

1) Akciová společnost - je právnickou osobou, společnost může být založena jedním 

zakladatelem, je-li zakladatel právnickou osobou, jinak dvěma nebo více zakladateli. Vzniká 

zápisem společnosti do obchodního rejstříku. Majetek je rozdělen na určitý počet akcií. Ty se 

kupují a prodávají na kapitálových trzích. Nákupem akcie se každý jedinec může stát 

podílníkem v akciové společnosti, čímž získává část z celkové hodnoty společnosti, právo na 

dividendy a hlas na valné hromadě společnosti. Společnost za svoje závazky odpovídá celým 

svým majetkem, musí ze zákona pro případ ztráty vytvářet rezervní fond. Akcionáři ručí jen 

svým podílem.29  

Základní kapitál společnosti podle jejího druhu musí tvořit minimálně: 

 u společností s neveřejnou nabídkou akcií  2 000 000,- Kč, 

 u společností s veřejnou nabídkou akcií 20 000 000,- Kč.  

                                                 
27 POSPÍŠILOVÁ, Alena, et al. Podnikání. 1.vyd. Praha : ASPI a.s., 2007. 1057 s. ISBN 978-80-7357-293-8. 
28 POSPÍŠILOVÁ, Alena, et al. Podnikání. 1.vyd. Praha : ASPI a.s., 2007. 1057 s. ISBN 978-80-7357-293-8. 
29 DĚDIČ, Jan; KŘÍŽ, Radim ; ŠTENGLOVÁ, Ivana. Akciové společnosti. 5. vyd. Praha : C.H.Beck, 2001. 
670 s. ISBN 80-7179-494-5. 
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Orgány společnosti: 

 Valná hromada - je nejvyšší orgán akciové společnosti. Ustavující valná hromada 

rozhodne o založení společnosti. Jednou z dalších funkcí je volba orgánů společnosti, 

schvalování rozdělení zisku a účetní závěrku. Každý z akcionářů zde má počet hlasů 

podle počtu vlastněných akcií. 

 Představenstvo - je statutární orgán. Představenstvo akciové společnosti musí mít 

nejméně 3 členy. Výjimkou je situace, kdy má společnost jen jednoho akcionáře, pak 

může mít představenstvo i jednoho člena. 

 Dozorčí rada - je orgán, jehož úkolem je dohlížet na působnost představenstva. Má 

povoleno kontrolovat vedení účetnictví a ostatní doklady společnosti.30 

 
2) Společnost s ručením omezeným - společnost se zakládá sepsáním smlouvy všech 

zakládajících členů a zápisem do obchodního rejstříku. Může být založena i jednou osobou 

a může mít nejvíce 50 společníků. Všichni společníci ve společnosti s ručením omezeným 

ručí společně a nerozdílně za závazky společnosti a to do výše všech svých nesplacených 

vkladů podle stavu (podílu) zápisu v obchodním rejstříku. Společnost s ručením omezeným 

ručí za nesplnění svých závazků celým svým majetkem. Splatí-li se všechny vklady a provede 

se zápis do obchodního rejstříku, ručení zanikne. Zaplacením vkladu některému z věřitelů 

ručení nezanikne ani se nesníží jeho výše.31 Základní kapitál společnosti musí činit nejméně 

200 000,- Kč. Společnost s ručením omezeným je povinna vytvořit rezervní fond za rok, 

v kterém v řádné závěrce vykázala zisk, není – li vytvořen při vzniku společnosti.  

 
Orgány společnosti: 

 Valná hromada - je nejvyšším orgánem společnosti. Schvaluje rozdělení zisku 

společnosti, účetní závěrku, atd. 

 Statutární orgán - je jeden i více jednatelů vybraných valnou hromadou ze společníků. 

Jednatelé musejí být uvedeni v obchodním rejstříku. Pro jednatele platí zákaz 

konkurence. 

 Dozorčí rada - dohlíží na činnost jednatelů, zkoumá účetní závěrku a své zprávy 

předkládá Valné hromadě.32 

                                                 
30 DĚDIČ, Jan; KŘÍŽ, Radim ; ŠTENGLOVÁ, Ivana. Akciové společnosti. 5. vyd. Praha : C.H.Beck, 2001. 670 
s. ISBN 80-7179-494-5. 
31Businesscenter.cz [online]. 2009 [cit. 2009-11-06]. Obchodní zákoník. Dostupné z WWW: 
<http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast2h1d4.aspx>. 
32 DĚDIČ, Jan; KŘÍŽ, Radim ; ŠTENGLOVÁ, Ivana. Akciové společnosti. 5. vyd. Praha : C.H.Beck, 2001. 
670 s. ISBN 80-7179-494-5. 
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Tab. 2: Rozdělení obchodních společností 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Vybrané právnické osoby podle institucionálních sektorů k 31. 12. 2008 

Právní forma Celkem v % 
z toho obchodní společnosti celkem 311 309 100% 

v tom:   
veřejné obchodní společnosti 7 474 2,40% 
společnosti s ručením omezeným 280 395 90,07% 
akciové společnosti 22 700 7,29% 
komanditní společnosti 740 0,24% 

Zdroj: upraveno podle 
http://notes4.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/t/DD0030C6E7/$File/0001091209.xls33 

 

Jak udává tabulka č. 2, v České republice jsou nejvíce zaregistrované společnosti 

s ručením omezeným. Mají jedny z nejlepších a mnoha podnikatelům nejdostupnějších 

podmínek z obchodních společností. Jejich základní kapitál je mnohem menší, než základní 

kapitál např. akciových společností. Společnosti s ručením omezeným mají i vhodné 

podmínky pro jednotlivé jednatele v dané společnosti.  

 

Novou nadnárodní formu obchodních společností v oblasti podnikání v Evropě 

představují tzv. Evropské společnosti. V České republice se podnikání Evropských 

společností začalo rozšiřovat hlavně až po roce 2004, kdy náš stát vstoupil do Evropské unie. 

Evropská společnost je forma podnikání podléhající právním normám Evropské unie. Jejím 

smyslem je především usnadnit volný pohyb kapitálu v rámci celé Evropské unie a sjednotit 

právní formy obchodních společností v EU. V České republice se řídí zákonem 627/2004 Sb., 

o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů.34 

,,Evropská společnost může mít sídlo v kterémkoliv členském státu Evropské unie, 

zahrnuje i státy Evropského hospodářského prostoru stojící mimo Evropskou unii, jako jsou 

Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Během své existence může evropská společnost navíc 

libovolně přesídlit do jiného členského státu EU. Nedochází tím k žádnému přerušení právní 

kontinuity společnosti, se změnou sídla dojde pouze ke změně legislativy, kterou se společnost 

řídí. To umožňuje společnosti mimo jiné zvolit stát s nejpříhodnějšími podmínkami pro 
                                                 
33 Upraveno podle: Rzp.cz : statistiky [online]. 2009 [cit. 2010-03-13]. Dostupné z WWW: 
<http://notes4.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/t/DD0030C6E7/$File/0001091209.xls>. 
34 MANDYSOVÁ, Ivana. Podpora podnikání v České republice a v Evropské unii. 1.vydání. Pardubice : 
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, 2009. 174 s. ISBN 978-80-7395-220-4. 
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podnikání s ohledem na daňové zatížení nebo nutnou administrativu.“35 Další informace 

k Evropským společnostem jsou uvedeny v Příloze č. 2. 

2.4.2 Družstvo 

Družstvo je právnickou osobou, vzniká zápisem do obchodního rejstříku. Je to 

skupina  neuzavřeného počtu osob, které mají činnost v podnikání nebo zajišťování 

hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů. Firma nebo podnik mající formu 

družstva musí obsahovat označení družstvo. Družstvo musí mít nejméně pět členů fyzických 

osob, jsou – li právnické osoby, tak nejméně dva členy. Vede seznam svých členů. Za 

porušení svých závazků družstvo ručí svým celým majetkem, jeho členové nikoliv, ti svým 

majetkem neručí. Základní kapitál musí být ve výši nejméně 50 000,- Kč.36 

 
Orgány družstva:  

 Členská schůze - je nejvyšším orgánem družstva. Tvoří ji členové družstva. Schází se 

dle stanov družstva, nejméně se však musejí sejít jedenkrát ročně. 

 Představenstvo - řídí činnost družstva, je jeho statutárním orgánem. 

 Kontrolní komise - má právo kontrolovat veškerou činnost družstva, projednává 

případné stížnosti členů družstva.37 

                                                 
35 ipodnikatel.cz [online]. 2010 [cit. 2010-03-20]. Dostupné z WWW: <http://www.ipodnikatel.cz/vyhody-a-
nevyhody-evropske-spolecnosti-se.html>. 
36 PELIKÁNOVÁ, Irena, et al. Obchodní právo, 1.díl. 2. vyd. Praha : CODEX Bohemia s.r.o., 1998. 571 s. 
ISBN 80-85963-58-2. 
37 POSPÍŠILOVÁ, Alena, et al. Podnikání. 1.vyd. Praha : ASPI a.s., 2007. 1057 s. ISBN 978-80-7357-293-8. 
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3 Analýza významných novelizací živnostenského zákona 
 

Každá novelizace zákona by měla přinést usnadnění vstupu do podnikání. Podmínky 

živnostenského podnikání jsou však stále více ovlivněny změnami ekonomického prostředí 

a právního řádu, souvisejícími s postupným  rozvojem tržního  hospodářství. Během své 

platnosti byl živnostenský zákon několikrát novelizován vzhledem k souvislostem, které 

vyplývají z problematiky podnikání fyzických a právnických osob. Od každé novely se 

očekává určité vylepšení a ulehčení pro podnikatele a pracovníky živnostenských úřadů. 

Postupem času se ukázalo, že ne všechny novelizace živnostenského zákona přinesly 

očekávaný přínos do podnikání. Problematika v podnikání se vzhledem k růstu vydaných 

živnostenských oprávnění a různorodosti podnikatelských aktivit projevila již na počátku 

90. let, kdy v účinnost vstoupil zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění 

pozdějších předpisů. V této kapitole se zaměřím na analýzu třech novel s účinností v letech 

1996, 2000 a 2008. Důvodem pro takto rozsáhlé změny v živnostenském zákoně byly značné 

nedostatky převážně v administrativních záležitostech, které komplikovaly a prodlužovaly 

vstup do podnikání.  

 

3.1  Historický vývoj živnostenského podnikání 

Z historického hlediska se soukromé podnikání významně zdokonalilo v polovině 

19. století. V tehdejší době se podnikání provozovalo nejvíce v řemeslné činnosti 

a koloniálním obchodě. Prvním právním předpisem, který upravoval podmínky 

živnostenského podnikání, byl vydán živnostenský řád číslo 227/1859 říšského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů. Tento řád je považován za základní právní předpis v tehdejší 

době, na kterém se začalo stavět podnikání s vymezenými právy a povinnostmi. Pro tehdejší 

obchodní právo se pravomocně stal uvozovacím zákonem obchodní zákoník pod názvem 

Všeobecný obchodní zákoník č. 1/1863 zákoníku říšského, ve znění pozdějších předpisů, 

který nabyl účinnosti dne 1. 1. 1863. V 50. letech 20. století, kdy u nás bylo téměř zrušeno 

soukromé podnikání vzhledem k novému politickému režimu, tyto předpisy prakticky ztratily 

působnost. Tím byla cesta soukromého podnikatelského života na dlouhá léta uzavřena. 

Všeobecný obchodní zákoník z roku 1863 byl sice nahrazen hospodářským zákoníkem, 

kterým byl zákon č. 109/1964 Sb., ale národní hospodářství bylo vedeno státním sektorem 

s řízenou ekonomikou a plánovaným hospodářstvím. Subjektem byly ucelené socialistické 
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organizace. Zákon upravoval vztahy mezi podniky v komunistickém státě. V listopadu 1987 

Vláda Československé socialistické republiky vydala nařízení o prodeji zboží a poskytování 

jiných služeb občany na základě povolení národního výboru. Na základě povolení místního 

národního výboru za podmínek stanovených tímto vládním nařízením mohl občan poskytovat 

za účelem uspokojování potřeb jiných občanů nebo organizací za úplatu věcná plnění a služby 

včetně prodeje nápojů a přípravy pokrmů. Tyto služby mohly být poskytovány pouze vedle 

zaměstnání, nebyla v tehdejší době možnost podnikání jako hlavní činnost. Toto vládní 

nařízení bylo tzv. předvývojem podnikání, navazoval na toto vládní nařízení zákon 

č. 105/1990 Sb.38 

Zásadní změnou života občanů České republiky byl vývoj po listopadové sametové 

revoluci roku 1989. Jedním z hlavních programů ekonomické reformy a nastávajícího 

demokratického života bylo stanovení obnovy soukromého vlastnictví a soukromého 

podnikání. V roce 1990 byl vládními zákonodárci navržen a poté i schválen zákon číslo 

105/1990 Sb., o soukromém podnikání, který navazuje na úpravy a novelizace předešlých 

předpisů živnostenského podnikání. Transformací v porevoluční době se na konci 20. století 

snižuje role státu v hospodářské sféře. Jeho podíl v řízení ekonomiky a vlastnictví státu se 

přeměňuje na tržní ekonomiku se soukromým vlastnictvím. Rozvíjející se soukromé 

podnikání vyvolalo potřebu vytvořit takové zákony, které by jasně a zřetelně určily pravidla 

v oblasti živností a obchodu v demokraticky rozvíjející se republice.39  

 

3.2 Novelizace živnostenského zákona s účinností 1. 1. 1996 

Výrazný nárůst podnikatelských subjektů (viz Tab. 4) si vynutil mnoho úprav 

v podobě legislativy a vládních předpisů. Z praktických poznatků v soukromé podnikatelské 

sféře bylo zapotřebí upravit živnostenské právo. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání, ve znění pozdějších předpisů, byl mnohokrát novelizován. První velká změna 

v oblasti živnostenského podnikání proběhla na počátku roku 1996 novelou č. 286/1995 Sb., 

s účinností od 1. 1. 1996.40 

 
                                                 
38 TRÁVNÍČEK, J.; TRÁVNÍČEK, Z. Živnostenský zákon – komentář. 1.vyd. SEVS Praha : FRANCES, 1991. 
156 s. ISBN 80-7049-020-9. 
39 Ministerstvo vnitra České republiky [online]. 1990 [cit. 2011-03-24]. Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních 
úmluv. Dostupné z WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-
zakonu/SearchResult.aspx?q=1988&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=5>. 
40 SPOLEČNÁ ČESKO-SLOVENSKÁ DIGITÁLNÍ PARLAMENTNÍ KNIHOVNA [online]. 1995 [cit. 2009-08-26]. 
PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY. Dostupné z WWW: 
<http://www.psp.cz/eknih/1993ps/tisky/t165000d.htm>. 
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Tab. 3: Počet živnostenských oprávnění a podnikatelů za období 1993 - 2000 

Ke dni Celkem 
platných ŽO 

Počet ŽO na  
1000 obyvatel 

Podnikatelů na 
1000 obyvatel 

Počet ŽO na 
1 podnikatele 

31.12.1993 1 263 758 122,35 86,15 1,42 
31.12.1994 1 595 077 154,35 107,79 1,43 
31.12.1995 1 859 192 179,90 120,34 1,49 
31.12.1996 2 294 052 222,18 142,45 1,56 
31.12.1997 2 611 442 253,15 159,84 1,58 
31.12.1998 2 592 239 251,45 154,31 1,63 
31.12.1999 2 837 831 275,44 166,27 1,66 
31.12.2000 3 001 820 291,62 173,23 1,68 

Zdroj: upraveno podle http://www.rzp.cz/statistiky.html[cit. 2010-03-13]41 

 

Tato novelizace byla první, která přinesla větší, zásadní změny a úpravy 

v živnostenském právu od účinnosti živnostenského zákona. Živnostenský zákon č. 455/1991 

Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, je základním právním 

předpisem vztahujícím se především na veřejnoprávní podmínky živnostenského podnikání. 

Novelizace zákona č. 286/1995 Sb., se zaměřovala na řešení nejzávažnějších současných 

problémů živnostenského podnikání. Šlo o dílčí úpravy, které neovlivnily celkové vyznění 

živnostenského zákona, ale měly vylepšit vstup živnostníkům do podnikání. Mezi ty 

nejzávažnější problémy pro získání živnostenského oprávnění fyzických a právnických osob 

zakládajících ekonomický subjekt byly nerovné podmínky podnikání mezi jednotlivými 

subjekty, regulace podmínek na odbornou způsobilost pro vstup do podnikání, činnost 

velkých průmyslových podniků, spolupráce orgánů státní správy v oblasti živnostenského 

podnikání a registru živnostenského podnikání.42  

3.2.1 Zaměření novelizace živnostenského zákona 

Každá změna živnostenského zákona by měla přinést lepší podmínky pro fyzické 

a právnické osoby. Cílem novelizace zákona č. 286/1995 Sb., bylo také zefektivnění 

a zjednodušení správních orgánů podílejících se na vydávání oprávnění k podnikání, 

především živnostenských úřadů a snížení administrativního zatížení podnikatelů. Jednotlivé 

oblasti zaměření byly následující: 

                                                 
41 Upraveno podle: Rzp.cz : statistiky [online]. 2009 [cit. 2010-03-13]. Dostupné z WWW: 
<http://www.rzp.cz/statistiky.html>. 
42 SPOLEČNÁ ČESKO-SLOVENSKÁ DIGITÁLNÍ PARLAMENTNÍ KNIHOVNA [online]. 1995 [cit. 2009-08-
26]. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY. Dostupné z WWW: 
<http://www.psp.cz/eknih/1993ps/tisky/t165000d.htm>. 
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 Podnikání cizinců, kteří mají trvalý pobyt na území České republiky. Zahraniční 

osoby mohou provozovat živnost na našem území se stejnými podmínkami jako osoby 

české. Podle informací z tabulky č. 4 se počet podnikajících osob v České republice za 

období od roku 1993 (kdy se začala sledovat statistika podnikatelů) do roku 1996 

výrazně navýšil. Vzrostl nejen počet vydaných živnostenských oprávnění pro české 

podnikatele, ale také pro podnikatele zahraniční. Vlivem bylo otevření hranic v ČR, 

rozvíjející se soukromé podnikání v naší republice a také i přijatelné podmínky pro 

podnikání zahraničních osob. Zahraniční podnikatelé přinesli do české ekonomiky 

nové technologie k vytváření statků a služeb, které se dobře prodávaly na českém 

i zahraničním trhu. Obchodování s ostatními zeměmi zlepšilo k rozvíjení různých 

podnikatelských oborů a směrů. Příliv zahraničních podnikatelů přispěl k rozvinutí 

podnikání v naší republice.43 

 

Tab. 4: Počet podnikajících cizinců v ČR 
 
Počet ke dni 31.12.1993 31.12.1994 31.12.1995 31.12.1996 

Celkem platných ŽO 1 263 758 1 595 077 1 859 192 2 294 052

ŽO pro cizince 8 823 19 858 43 335 54 745

Podnikatelé celkem 889 857 1 113 920 1 243 637 1 470 845

Podnikatelé cizinci celkem 7 292 18 540 36 996 45 498

Počet obyvatel v ČR 10 328 970 10 334 013 10 334 404 10 325 058
Zdroj: upraveno podle http://www.rzp.cz/statistiky.html[cit. 2010-03-13]44 

 
Za zahraniční osobu je považována fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se 

sídlem organizace nebo podniku mimo území ČR. Jestliže mají podnik nebo 

organizaci umístěnou na území České republiky, musí být tato organizační jednotka 

také zapsána v obchodním rejstříku. Omezením ekonomické činnosti zahraničních 

subjektů může být povolení provozovat živnost na určitou dobu a také povolení 

k pobytu na území České republiky. Zahraniční osoba mimo území Evropské unie 

musí mít vízum. V rámci sjednocení podmínek provozování živností se zahraniční 

osoby, které chtějí provozovat ekonomickou činnost v naší republice musejí, stejně 
                                                 
43 SPOLEČNÁ ČESKO-SLOVENSKÁ DIGITÁLNÍ PARLAMENTNÍ KNIHOVNA [online]. 1995 [cit. 2009-08-
26]. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY. Dostupné z WWW: 
<http://www.psp.cz/eknih/1993ps/tisky/t165000d.htm>. 
44 Upraveno podle: Rzp.cz : statistiky [online]. 2009 [cit. 2010-03-13]. Dostupné z WWW: 
<http://www.rzp.cz/statistiky.html> 
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jako čeští podnikatelé, prokazovat trestní bezúhonnost ze státu, jehož je občanem a ze 

států, ve kterých se za poslední tři roky dlouhodobě zdržovala. Tímto prokázáním se 

značně zabránilo nežádoucím podvodům zahraničního podnikatele vůči České 

republice.45  

 
Obr. 3: Počet živnostenských oprávnění cizinců v ČR v období 1993 – 1996 
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Zdroj: upraveno podle http://www.rzp.cz/statistiky.html[cit. 2010-03-13] 

Z obrázku č.3 je patrné, jak se začalo podnikání cizích státních příslušníků v České 

republice rozvíjet. Počet vydaných živnostenských oprávnění podnikatelům z jiných států se 

během čtyř sledovaných let několikanásobně zvýšil. Na tento růst měl hlavně vliv rozvoje 

tržního hospodářství po listopadové sametové revoluci a zájem zahraničního subjektu rozšířit 

svoji podnikatelskou aktivitu v České republice.  

 Zavedení kategorie průmyslového způsobu provozování živnosti respektuje 

specifické podmínky velkých průmyslových podniků. Pro průmyslové podniky nebyla 

doposud tato kategorie zavedena. Analýzou sledování výroby v průmyslových 

podnicích bylo zjištěno, že tyto jednotky byly velmi administrativně zatěžovány 

s rozlišením profesí podílejících se na výrobě produktu v daném podniku. Na každou 

profesi podnik  musel mít živnostenské oprávnění. To mimo jiné znemožňovalo plnění 

požadavků odborné způsobilosti. Novelizací zákona č. 286/1995 Sb., se odstranil tento 

hlavní nedostatek dosud platného živnostenského zákona. Zjednodušilo se tak 

                                                 
45 SPOLEČNÁ ČESKO-SLOVENSKÁ DIGITÁLNÍ PARLAMENTNÍ KNIHOVNA [online]. 1995 [cit. 2009-08-
26]. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY. Dostupné z WWW: 
<http://www.psp.cz/eknih/1993ps/tisky/t165000d.htm>. 
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vydávání živnostenského oprávnění pro průmyslové podniky a maximálně se 

sjednotilo schvalování procedur podílejících se na výrobě v průmyslovém podniku. 

Příkladem průmyslového způsobu provozování živnosti byla firma Zetor Brno. Ta 

měla pro svoji činnost před novelou 286/1995 Sb., více jak 120 živnostenských 

oprávnění. To bylo pro podnik abnormální administrativní a s tím i spojenou finanční 

zátěží.  

 Nové řešení problematiky odborné způsobilosti. Dosavadní živnostenský zákon 

požadoval pro vznik živnostenského oprávnění k provozování ekonomické činnosti 

odbornou způsobilost získanou vyučením nebo odborným vzděláním žadatele 

o oprávnění k dané profesi a také současně vykonáním tříleté praxe v daném nebo 

příbuzném oboru, na který bylo o živnostenské oprávnění žádáno. Novelizací 

živnostenského práva se nezměnila podmínka vyučení v daném oboru, resp. 

středoškolské odborné vzdělání, ale upouští se od podmínky požadavku na tříletou 

praxi. Novelou se také uznává odborná způsobilost získaná rekvalifikací podnikatele 

a dále umožňuje vzdělání nahradit šestiletou praxí v daném oboru nebo jemu 

příbuzném.46 

 Řešení nerovnováhy při posuzování trestní bezúhonnosti jako základní podmínky 

pro podnikání. Dosavadní podmínky doložení o trestní bezúhonnosti byly aplikovány 

pouze u fyzických osob. Novelizace živnostenského zákona rozšířila tuto aplikaci i na 

právnické osoby a tím novelizace zabezpečila obcházení zákona právnickými osobami 

– aby právnické osoby nebyly například ve dvou veřejných obchodních společnostech, 

protože se v nich ručí celým svým majetkem. Nemůže tedy právnická osoba ručit 

celým svým majetkem v jedné společnosti a zároveň tím samým majetkem ve druhé 

společnosti.47 

 

Hlavní prioritou změn jednotlivých ustanovení živnostenského zákona, tak jak byly 

navrženy k novelizaci, bylo zredukovat nejzávažnější současné problémy živnostenského 

podnikání. Novelizace živnostenského zákona vylepšila podmínky podnikatelů a činnost 

správních orgánů s vyřizováním žádostí o oprávnění k podnikání, ale vzhledem k šíři 

                                                 
46 SPOLEČNÁ ČESKO-SLOVENSKÁ DIGITÁLNÍ PARLAMENTNÍ KNIHOVNA [online]. 1995 [cit. 2009-08-
26]. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY. Dostupné z WWW: 
<http://www.psp.cz/eknih/1993ps/tisky/t165000d.htm>. 
47 SPOLEČNÁ ČESKO-SLOVENSKÁ DIGITÁLNÍ PARLAMENTNÍ KNIHOVNA [online]. 1995 [cit. 2009-08-
26]. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY. Dostupné z WWW: 
<http://www.psp.cz/eknih/1993ps/tisky/t165000e.htm>. 
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problematiky nebyly kompletním řešením. Mnoho otázek souvisejících s živnostenským 

právem zůstalo nadále otevřených a nedořešených. Novelizace nepomohla k vyřešení otázky 

podnikání neziskových organizací, sjednocení celé právní úpravy s evropskými zeměmi. 

Princip novelizace zaměřené na řešení nejzávažnějších problémů v maximální míře chránila 

oprávněné zájmy podnikatelů a usnadnila vstup ekonomických subjektů do podnikatelské 

činnosti. 

Úpravy vytvořené novelou nebyly dostačující pro získání podnikatelského oprávnění 

zahraničních osob. Nebylo zvýhodněné postavení zahraničních podnikatelů států Evropské 

unie. Živnostenské právo vycházelo z definice, pro kterou je rozhodující bydliště nebo sídlo 

podnikající zahraniční osoby bez ohledu na její státní občanství. Živnostenský zákon se po 

této výrazné novele znovu upravoval, nebylo však dosaženo odstranění nadměrného 

zatěžování podnikatelů a pracovníků živnostenských úřadů, proto byl připraven návrh na další 

rozsáhlou novelu živnostenského zákona.  

 

3.3 Důsledky novely č. 356/1999 Sb., na podnikání 

Novela z roku 1996 zachovala určité liberální podmínky pro vstup do živnostenského 

podnikání. Snížila počty živností, u nichž se pro získání živnostenského oprávnění 

požadovalo prokázání odborné způsobilosti. Tyto živnosti se zařadily mezi živnosti volné. 

K získání oprávnění k provozování těchto živností se nevyžadovala žádná odbornost. Snahou 

státní správy ale bylo lépe upravit vztahy podnikatelských subjektů a veřejných či státních 

orgánů, usnadnit spolupráci mezi těmito jednotkami a usnadnit administrativu na obou 

stranách (podnikatelům i pracovníkům živnostenského úřadu) v podnikatelském právu. Proto 

byl připraven na konci 20. století návrh novelizace, který měl usnadnit, ale také v některých 

oblastech zpřísnit podmínky živnostenského podnikání. Novelizace č. 356/1999 Sb., která 

nabyla účinnost 1. 1. 2000, se zaměřovala především na řešení obecných problémů podnikání, 

které nebyly doposud odstraněny jinými novelami. Dalším hlavním bodem pro změnu 

živnostenského zákona bylo snížení nežádoucích situací, které se vyskytovaly s podnikáním 

a činností spojenou s podnikáním.48  

 

                                                 
48 Parlament České republiky : Poslanecká sněmovna [online]. 1999 [cit. 2010-01-18]. Sněmovní tisk 263/0. 
Dostupné z WWW: <http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=263&CT1=0>. 
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3.3.1 Oblasti zaměření novelizace 

Novelizace zákona č. 356/1999 Sb., se hlavně týkala:49 
 

 usnesením Parlamentu České republiky je v této novelizaci živnostenského zákona 

zapotřebí vymezit všeobecné podmínky pro vstup do podnikání u fyzických 

i právnických osob. Novelou se měla rozšířit dosud stanovená podmínka bezúhonnosti 

podnikatele. Navrženo bylo při posuzování bezúhonnosti vycházet z pravomocného 

odsouzení pro každý úmyslný trestný čin, za který byl uložen nepodmíněný trest 

odnětí svobody delší než jeden rok a dále pro trestný čin způsobený nedbalostí 

související s podnikáním. Dalším bodem novely bylo upřesnit kritéria, která při 

posuzování bezúhonnosti se úzce vázala na souvislost mezi skutkovou podstatou 

trestného činu a předmětem podnikání; 

 ukládala povinnost podnikateli vydat doklady o prodeji zboží či poskytnutí služby, 

přesáhne – li jejich hodnota cenu 20,- Kč, zažádá – li zákazník o doklad; 

  místní příslušnost živnostenských úřadů - pro vydávání průkazů živnostenského 

oprávnění je pro fyzické osoby určující adresa bydliště a ne adresa organizace, 

u podnikajících zahraničních osob jejich adresa povoleného pobytu nebo sídla 

podniku; 

 byl také změněn obsah příloh vzhledem k úpravě v zařazení živností do řemeslných, 

vázaných a volných kategorií; 

 byla vytvořena nová všeobecná podmínka k provozování živnosti. Žadatel o vydání 

oprávnění k provozování živnosti musí předložit doklad o tom, nemá vůči státu 

nedoplatky na daních; 

 byl upřesněn pojem "provozovna". Je to místo, ve kterém je živnost provozována. Za 

provozovnu se považuje také i stánek, pojízdná prodejna nebo zařízení sloužící k 

prodeji zboží nebo poskytování služeb. Poskytování služeb a prodej statků nemusí být 

prováděno ve zděné budově, adresa provozovny nemusí být totožná se sídlem 

organizace; 

 základní a nutnou podmínkou pro podnikání zahraniční osoby, která není v zahraničí 

podnikatelem, je povolení k pobytu na území České republiky za účelem podnikání. 

Časově je toto povolení k živnostenskému oprávnění totožné s dobou povoleného 

pobytu. Snahou je hlavně nutnost zabránit osobě, která má nežádoucí pobyt na našem 

                                                 
49 Parlament České republiky : Poslanecká sněmovna [online]. 1999 [cit. 2010-01-18]. Sněmovní tisk 263/0. 
Dostupné z WWW: <http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=263&CT1=0>. 
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území, získání živnostenské oprávnění. Tyto osoby by neměly pozitivní přínos pro 

spotřebitele a ani ekonomiku země. Novelou by se měla zajistit dosažitelnost 

zahraniční osoby jak pro spotřebitele, tak i pro orgány státní správy; 

 další změnou, kterou Parlament České republiky schválil v živnostenském zákoně je 

povinnost podnikatele, který provozuje živnost průmyslovým způsobem předložit 

živnostenskému úřadu seznam činností, kterými se vyprodukuje konečný výrobek. 

Podnikatel seznam činností měl předložit do jednoho roku ode dne účinnosti novely 

č. 356/1999 Sb. Tento bod novely se týkal, kromě mnoha jiných podniků, i již výše 

zmíněného podniku Zetor Brno.  

Některé změny novelizací č. 356/1999 Sb. pro živnostenské úřady: 

 živnostenský úřad může podnikateli zrušit živnostenské oprávnění, neprovozuje-li 

podnikatel živnost po dobu delší jak dva roky (od roku 2008 už jsou čtyři roky); 

 živnostenský úřad může zrušit fyzické zahraniční osobě živnostenské oprávnění, 

jestliže tento podnikatel neplní závazky k orgánu sociálního zabezpečení vůči státu; 

 živnostenský úřad může zveřejňovat na úřední desce seznam fyzických a právnických 

osob, kterým bylo zrušeno živnostenské oprávnění z důvodů sankcí.50 

 

Novelizace zákona č. 356/1999 Sb., byla významnou změnou v živnostenském právu, 

ale ne zdaleka poslední. Do dnešní doby byl zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání, ve znění pozdějších předpisů vícekrát upravován. Novelizace zákona č. 356/1999 

Sb., přinesla určité zlepšení v podnikání. Nebylo však dosaženo vylepšení všech vyžadujících 

změn v zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, 

pro které tato novela byla navržena. V živnostenském listu byla stále uvedena pouze jedna 

živnost podnikatele. Pro více oborů v podnikání musel mít živnostník více oprávnění 

k provozování živnosti a přerušit živnost bylo i nadále možné pouze na dobu určitou.  

 

                                                 
50 Parlament České republiky : Poslanecká sněmovna [online]. 1999 [cit. 2010-01-18]. Sněmovní tisk 263/0. 
Dostupné z WWW: <http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=263&CT1=0>. 
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Obr. 4: Počet živnostenských oprávnění za období 1993 – 2000 
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Zdroj: upraveno podle http://www.rzp.cz/statistiky.html[cit. 2010-03-13] 

 

Podle obrázku č. 4 je zřejmý nárůst počtu vydaných živnostenských oprávnění od roku 

1993 až do roku 2000. Vzhledem ke zvyšování počtu podnikatelských subjektů a zvyšujícím 

vydávání živnostenských oprávnění bylo hlavním cílem novelizace zákona č. 356/1999 Sb., 

usnadnit podnikateli vyřizování náležitostí při ohlášení živnosti. Kromě novelizace zákona 

356/1999 Sb., který upravuje živnostenské podnikání, byla nutná i novelizace dalších zákonů, 

které s podnikáním souvisejí – obchodní zákoník, zákony o sociálním zabezpečení, zákon 

o státní statistické službě, zákon o ochraně spotřebitele atd. Po novele živnostenského zákona 

zákonem č. 356/1999 Sb. se živnostenský zákon měnil mnohokrát. Novely nebyly rozsáhlé, 

řešily ne příliš podstatné záležitosti v oblasti ekonomické činnosti. Stále zůstala nadbytečná 

administrativní zátěž hlavně pro začínající podnikatele. Pozitivní změnu přinesla novela 

živnostenského zákona v roce 2008. 

 

3.4 Aktuální změny v živnostenském právu v roce 2008 

Živnostenské oprávnění je oprávnění provozovat živnost na celém území ČR, které se 

řídí živnostenským zákonem a toto oprávnění nemůže být přeneseno na jinou osobu. 

Podnikání v České republice se po sametové revoluci v roce 1989 začalo rozvíjet. Zvyšoval se 

počet ekonomických subjektů. Živnostenský zákon a obchodní zákoník stanovují podmínky, 

kterými se podnikatelé řídí. Vzhledem k zjednodušení podnikatelského práva je zapotřebí 
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stanovit takovou legislativu, která usnadní podnikání a administrativu jak podnikatelům, tak 

živnostenskému úřadu a ostatním orgánům veřejné správy. Jednou z velkých změn 

v živnostenském právu byla novelizace zákona č. 130/2008 Sb., která nabyla účinnost 

1. července 2008 a upravila živnostenské podnikání. Tato změna v živnostenském právu 

přinesla výrazné pozitivní změny v této oblasti, byla poslední významnou změnou 

v podnikatelském právu. Byla jednou z nejvýznamnějších a nejlepších novelizací od samého 

počátku živnostenského práva.  

 
3.4.1 Návrh novelizace zákona 

Každá změna zákona prochází určitým procesem, návrh novelizace zákona by měl 

přinést určité vylepšení podmínek, podle kterých by se společnost měla chovat. Návrh 

novelizace živnostenského zákona vychází ze skutečností vycházejících z praxe v podnikání. 

Jeho postup schvalování je dán v zákonu č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. Cílem je 

rychle reagovat na změny obecných podmínek a vyřešit i velmi závažné problémy 

živnostenského podnikání, které vyplynuly z nedostatků současného živnostenského zákona, 

nebo ze skutečností majících svůj původ mimo tuto oblast. Proces novelizace zákona je 

zdlouhavý, u zásadních novel živnostenského zákona může trvat 1 – 1,5 roku.  Návrh zákona 

nebo jeho novelizace se podávají Poslanecké sněmovně. Návrh může podat poslanec, skupina 

poslanců, Senát, Vláda ČR nebo zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku. 

Návrhy projednává na veřejné schůzi a usnáší se o nich jen Poslanecká sněmovna. Návrh má 

nejdříve věcný záměr, k němuž se vyjadřují jen dotčení navrhovatelé, a poté bývá zpracováno 

paragrafové znění návrhu. Ke každému návrhu zákona má vláda právo se vyjádřit. Nevyjádří-

li se vláda do třiceti dnů od doby, kdy jí byl návrh zákona doručen, platí, že se vyjádřila 

kladně. Vládní návrh prochází připomínkovým řízením. Kdy se k němu vyjadřují dotčené 

orgány a všechna ministerstva, která mohou do připomínek zahrnout i krajské nebo obecní 

úřady. Poslanecká sněmovna ve třech čteních zákon projednává. Poslanecká sněmovna určí 

zpravodaje zákona a nechá zákon projednat ve výborech sněmovny. Zde bývá návrh zákona 

měněn a doplňován. Návrh zákona, se kterým Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas, 

postoupí Senátu. Senát projedná návrh zákona a usnese se k němu do třiceti dnů od jeho 

postoupení. Senát může navrhnout pozměňovací návrhy a vrátit návrh zákonu zpět 

Parlamentu. O vráceném zákonu hlasuje Poslanecká sněmovna znovu. Přijaté zákony 

podepisuje předseda Poslanecké sněmovny, prezident republiky a předseda vlády.51 

                                                 
51Businesscenter.cz [online]. 2010 [cit. 2010-03-12]. Ústava ČR. Dostupné z WWW: 
<http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ustava-cr/hlava2.aspx>. 
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K platnosti zákona je třeba, aby byl vyhlášen. Vyhlášené zákony jsou vydané ve Sbírce 

zákonů. Nepřijaté návrhy zákonů jsou buď zdrojem dalšího návrhu nebo se odloží.  
 

3.4.2 Postup při ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi 
Vyplněný formulář o ohlášení živnosti je možno podat osobně u jakéhokoliv obecního 

živnostenského úřadu, nemusí být tento úřad v místní příslušnosti, nebo je možné zaslat 

živnostenskému úřadu vyplněný formulář poštou nebo elektronicky  - musí být zřízen 

elektronický podpis. Dále je možno ohlášení podat osobně prostřednictvím kontaktního místa 

veřejné správy tzv. Czech POINT. Na tomto kontaktním místě lze podat ohlášení o živnosti 

pouze na živnost volnou, nikoli řemeslnou či vázanou.  

Centrální registrační místo živnostenského úřadu – znamená, že může podnikatel 

zároveň při ohlášení živnosti nebo podání žádosti o koncesi učinit oznámení i vůči dalším 

správním úřadům jako je finanční úřad, správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovna 

a úřad práce. Podnikatel si vezme sebou dále doklady o zaplacení správního poplatku, je-li 

podmínkou, tak doklad o odborné způsobilosti, doklad prokazující vlastnictví nebo pronájem 

pro užívání prostor, do nichž fyzická osoba umístila místo podnikání, liší-li se toto místo od 

bydliště ohlašovatele a výpis z rejstříku trestů - musí přinést zahraniční podnikatel. Jsou-li 

splněny všechny podmínky, které stanoví živnostenský zákon pro ohlášení živnosti, 

živnostenský úřad ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení ohlášení provede zápis do živnostenského 

rejstříku a vydá podnikateli výpis z živnostenského rejstříku.52  
 

3.4.3 Důvody novely č. 130/2008 Sb., živnostenského zákona 
Novelizace živnostenského zákona zákonem č. 130/2008 Sb., který nabyl účinnosti 

dne 1. července 2008, se stala jednou z nejpodstatnějších změn jak ze strany podnikatelů, tak 

ze strany orgánů veřejné správy, především živnostenských úřadů. Účelem změny 

živnostenského zákona novelou č. 130/2008 Sb., bylo především zjednodušit vstup do 

podnikání začínajícím mladým podnikatelům a zároveň usnadnit rozšíření změny 

ekonomických aktivit podnikatelům stávajícím.  

 

                                                 
52 Ministerstvo průmyslu a obchodu [online]. 2011 [cit. 2011-01-22]. Rádce (nejen pro začínající) 
podnikatele. Dostupné z WWW: <http://www.mpo.cz/dokument78460.html#odstavec23>.  
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Novela tak učinila dva velké kroky: 

 zjednodušila podmínky pro vstup do podnikatelství, 

 zmírnila požadavky na kvalifikaci. 

 

Hlavní změny novely se především týkaly: 

 Schválením Parlamentu České republiky došlo k těmto změnám: 

 živnostenské listy (nahrazující živnostenský list je přiložen v Příloze č. 3) a koncesní 

listiny byly nahrazeny dokladem – výpis ze živnostenského rejstříku. Tento doklad 

začal nahrazovat ty dva dosavadní od 1. července 2008, i když v podvědomí lidí se 

stále v řeči používá pojem živnostenský list a koncesní listina; 

 na výpisu ze živnostenského rejstříku může být uvedeno i více živností, které 

podnikatel provozuje a tímto dokladem se také prokazuje při případném doložení 

živnostenského oprávnění; 

 zrušila se místní příslušnost k živnostenským úřadům. Podání žádosti o výpis 

z živnostenského rejstříku a vyřizování informačních povinností vůči živnostenským 

úřadům může podnikatel učinit na kterémkoliv živnostenském úřadě na celém území 

České republiky, bez ohledu na to, zda má fyzická osoba v jeho územním obvodu 

bydliště či právnická osoba sídlo. V praxi to znamená, že se podnikatel se může obrátit 

na nejbližší živnostenský úřad nebo na ten, který mu vyhovuje. Údaje o podnikateli 

a jeho předmětu podnikání budou úřady sdílet v informačním systému živnostenského 

rejstříku; 

 změna se týká také přerušení živnosti. Podnikatel si může nahlášením a vyplněním 

prohlášení na živnostenském úřadu přerušit živnost na dobu neurčitou. Pokračování 

v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou si podnikatel přerušil živnost, 

je povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu. Pokud si podnikatel 

přerušil živnost na dobu určitou, tato doba vypršela a podnikatel ji dále neprodloužil, 

automaticky živnostenský úřad bere v úvahu to, že podnikatel začal opět podnikat. 

Před novelou č. 130/2008 Sb., se živnost mohla přerušit maximálně na dva roky. 

Nevýhodou přerušení živnosti na dobu určitou je ta, že podnikatel, který si přeruší 

živnost na delší časové období, nastoupí např. do zaměstnání a nechce nadále 

provozovat ekonomickou činnost, zapomene po uplynutí této doby zažádat opět 

o přerušení živnosti; 

 zredukoval se počet živností. Mnohé byly z řemeslné kategorie zařazeny do živnosti 

volné. Živnost volná je pouze jedna a zahrnuje z původních 125 živnostenských oborů 
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nyní 80 oborů podnikatelských živností. Některé podobory se stejným významem 

podnikání se sloučily v jeden obor. Díky sloučení volných živností do jedné 

podnikatelé ušetří za správní poplatky spojené s vyřizováním oprávnění k provozování 

živnosti; 

 změnily se také podmínky pro praxi podnikatele. Mladým a začínajícím podnikatelům 

umožní v řadě případů nevyžadováním dosavadní praxe v oboru, ve kterém chce 

podnikat, snadnější vstup do vlastního soukromého podnikání. I nadále zůstává však 

u některých živností nezbytnou podmínkou prokázání odpovídajícího vzdělání, aby 

nedošlo k újmě na zdraví a majetku společnosti. Podle § 21 zákona č. 455/1991 Sb., 

o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, se vypustila podmínka pro 

provozování řemeslné činnosti praxe, pokud podnikatel řádně ukončil vzdělání či 

rekvalifikaci v příslušném oboru;53 

 snížila se podmínka praxe na jeden rok u řádně ukončení studia výučním listem, 

maturitním vysvědčením v příbuzném oboru či rekvalifikace v příbuzném oboru, ve 

kterém chce podnikatel konat svoji ekonomickou činnost. U dosaženého 

vysokoškolského vzdělání v příbuzném oboru se praxe nevyžaduje vůbec. Kvalifikaci 

lze také prokázat šestiletou praxí v příbuzném oboru. Doposud bylo získání praxe 

v oboru vzhledem vyšší nezaměstnanosti náročné; 

 živnostenské listy a koncesní listiny se nahrazují výpisem z živnostenského rejstříku. 

Na něm jsou vypsány všechny živnosti, které podnikatel vykonává a tímto 

dokumentem se nahrazují až desítky živnostenských listů, kterými se podnikatelé 

dosud prokazovali. Všechna živnostenská oprávnění jsou uvedena v jediném listu a to 

je výpis z živnostenského rejstříku. Další výpis, o který podnikatel zažádá bude stejně 

jako doposud za poplatek;54 

 obchodní společnosti nezískají živnostenské oprávnění před zápisem do obchodního 

rejstříku. Živnostenský úřad vydá výpis z živnostenského rejstříku maximálně do pěti 

dnů a společnost se zapíše do obchodního rejstříku. Před novelou byla maximální 

lhůta na vydání oprávnění patnáct dnů.55 

                                                 
53 Parlament České republiky : Poslanecká sněmovna [online]. 2007 [cit. 2010-01-29]. Sněmovní tisk 354/0, část 
č. 1/2. Dostupné z WWW: 
<http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=354&CT1=0>. 
54 Parlament České republiky : Poslanecká sněmovna [online]. 2007 [cit. 2010-01-29]. Sněmovní tisk 354/0, část 
č. 1/2. Dostupné z WWW:  
<http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=354&CT1=0>. 
55 SMOLKOVÁ, Kateřina. Epravo.cz [online]. 2008 [cit. 2010-04-08]. 55277. Novela živnostenského zákona. 
Dostupné z WWW: <http://www.epravo.cz/top/clanky/novela-zivnostenskeho-zakona-55277.html>. 
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Poslední novela živnostenského zákona zákonem č. 130/2008 Sb., výrazně 

zjednodušila vstup do podnikání a usnadnila tak podnikatelům administrativní záležitosti 

spojené s pořízením oprávnění k podnikání. Usnadnilo se složité, časově náročné vyplňování 

potřebných formulářů potřebných k zahájení podnikatelské činnosti a tím se zkrátila časová 

doba nutná ke zpracování podnikatelského oprávnění. Významnou úlohu mělo také 

odstranění podmínek pro odbornou způsobilost pro obory, které byly před novelou 

řemeslnými živnostmi a po ní se zařadily do živnosti volné.  

  

Obrázek č. 5 znázorňuje vývoj počtu vydaných živnostenských oprávnění a vývoj 

počtu podnikatelů od roku 1993, kdy vznikla samostatná Česká republika až do roku 2009.  

 

Obr. 5: Počet podnikatelů v období 1993 - 2009 
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 Zdroj dat: upraveno podle http://www.rzp.cz/statistiky.html[cit. 2010-03-13] 

  

Podle statistické analýzy Českého statistického úřadu grafické znázornění vyjadřuje 

od roku 1993 stálý nárůst podnikatelů. Za posledních šest let tento počet podnikatelů roste 

pozvolna. Oproti tomuto ukazateli by se dalo dle grafického znázornění vyhodnotit, že 

živnostenská oprávnění v roce 2008 klesají, což by se vymykalo nárůstu počtu podnikatelů. 

Tento pokles vydaných platných živnostenských oprávnění je způsoben úpravou 

živnostenského zákona novelou č. 130/2008 Sb., aniž by ve skutečnosti o takové množství 

ubylo živnostenských oprávnění. Důvodem poklesu je to, že se přestaly vydávat živnostenské 

listy a koncesní listiny na každou činnost podnikatelů a nahradil je výpis z živnostenského 

rejstříku, kdy na tomto výpisu je vypsáno více živností, převážně volných, které podnikatel 
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provozuje. Tím podnikatel nemá několik živnostenských oprávnění. Mnohdy mu postačí jen 

jedno oprávnění - výpis z živnostenského rejstříku s vypsanými aktivitami podnikatele. Výpis 

z živnostenského rejstříku je přiložen v Příloze č. 4. 

 

3.4.4 Správní poplatky 
Změnou živnostenského zákona novelou č. 130/2008 Sb. se snížily poplatky 

podnikatelům za další ohlášení živností. Před novelizací živnostenského zákona musela mít 

podnikající fyzická osoba neprůmyslovým způsobem na každou svoji činnost živnostenský 

list za příslušný poplatek. Po novelizaci jsou podnikatelské činnosti vypsány na výpisu 

z živnostenského rejstříku. Za každou další činnost, kterou podnikatel ohlásí je poplatek 

poloviční.  

 

Výše poplatků: 

Výše poplatků se liší podle administrativní žádosti, kterou si podnikatel podá 

u živnostenského úřadu či osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy tzv. 

Czech POINT. Tyto poplatky podnikatel zaplatí bez ohledu na obor, v němž podnikatel 

provozuje svoji živnost.  

 

Tab. 5: Výše poplatků 

Ohlášení první živnosti 1000,- Kč

Ohlášení další živnosti 500,- Kč

Podání první žádosti ke koncesované živnosti 1000,- Kč

Podání žádosti k další koncesované živnosti 500,- Kč

Změna rozhodnutí o udělení ke koncesované živnosti 500,- Kč

Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce ke koncesované živnosti 500,- Kč

Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny 100,- Kč

Vydání úplného nebo částečného výpisu ze živnostenského rejstříku na žádost i 
za každou započatou stránku       

20,- Kč

Zdroj: upraveno podle: Portál.gov.cz [cit. 2010-03-13]56 

 

                                                 
56 Upraveno podle: Portál.gov.cz : Portál veřejné správy České republiky [online]. 2004 [cit. 2010-03-13]. 
Vyhledávání v předpisech ze Sbírky zákonů. Dostupné z WWW:  
<http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_number1=6
34/2004&PC_8411_p=Pol.24&PC_8411_l=634/2004&PC_8411_ps=10#10821>. 
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Novela živnostenského zákona zákonem č. 130/2008 Sb., přinesla podnikatelům 

mnoho pozitivních změn. Kladný přínos měla pro začínající ekonomické subjekty. I když byl 

živnostenský zákon od jeho vzniku mnohokrát upravován a zdokonalován, stále se ještě bude 

novelizovat. Nová úprava živnostenského zákona byla v roce 2010. Nebyly v ní tak zásadní 

změny, jako v novele účinné od 1. července 2008.  

 

3.5 Změny v živnostenském zákoně v roce 2010 
Jak již bylo výše zmiňováno, živnostenský zákon se neustále novelizuje. Každá změna 

zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, by měla 

být přínosem pro ekonomické subjekty. V roce 2010 výrazněji pozměnily živnostenský zákon 

dvě novely.  

Od 1. 7. 2010 nabyl účinnosti zákon č. 227/2009 Sb., který zavedl do živnostenského 

zákona nový pojem tzv. Identifikační číslo provozovny (ve zkratce IČP). Pod tímto 

identifikačním číslem budou registrované všechny provozovny, ve kterých podnikatel 

vykonává ekonomickou činnost související s podnikáním. Identifikační číslo provozovny 

přidělí živnostenský úřad každému podnikateli, který od data 1. 7. 2010 si zřídí provozovnu. 

Podnikatelům, kteří již podnikají před tímto datem, bude identifikační číslo jeho provozovny 

uděleno postupně během jednoho roku. Identifikační číslo provozovny je desetimístné číslo, 

které jednoznačně identifikuje provozovnu.57 Číslo je spjato s určitou provozovnou a určitým 

podnikatelem. Číslo provozovny je nahlášeno nejen na patřičných úřadech – Českém 

statistickém úřadu a živnostenském úřadu, ale také se nahlašuje dodavatelům a odběratelům 

při jejich obchodní činnosti. U některých ekonomických subjektů toto identifikační číslo 

provozovny může zjednodušit statistické vyhodnocení např. prodejů, které se uskutečnily na 

danou provozovnu.  

Druhou novelou živnostenského zákona, která se týká každého podnikatele, je zákon 

č. 155/2010 Sb., jehož účelem by mělo být zkvalitnění aplikace živnostenského zákona 

a snížení administrativní zátěže podnikatelů, což byl doposud stále nedořešený problém, který 

přinášel mnoho administrativní zátěže pro začínající podnikatele. Změny živnostenského 

                                                 
57 Businessinfo.cz [online]. 2010 [cit. 2010-11-24]. Identifikační číslo provozovny. Dostupné z WWW: 
<http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/zivnostenske-podnikani/identifikacni-cislo-
provozovny/1000574/57796/>. 
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zákona touto novelou se především týkají zahájení nebo ukončení živnosti podnikatele. 

Novela č. 155/2010 Sb., se týkala v živnostenském zákoně kromě jiných změn i těchto:58 

 podnikatel již nebude u ohlašovací živnosti uvádět datum zahájení provozování své 

podnikatelské činnosti. Na výpisu z živnostenského rejstříku nebude datum vzniku 

živnostenského oprávnění. To bude totožné s datem ohlášení. Nebude se uvádět datum 

ukončení provozování živnosti podnikatele; 

 novelou se odstranila povinnost podnikatele oznámit živnostenskému úřadu přerušení 

živnosti podnikatele. Podnikatel přerušení živnosti ohlásit na živnostenském úřadu 

může, ale není to již jeho povinnost. Má povinnost nahlásit písemně předem 

pokračování podnikaní, pokud začal provozovat živnost ještě před uplynutím data 

přerušení živnosti. Přerušení živnosti už lze na dobu neurčitou. Pokud by ekonomický 

subjekt chtěl pokračovat v živnosti, nahlásí změnu na živnostenský úřad nejpozději 

v den pokračování podnikání; 

 změna živnostenského zákona se týká i všeobecné podmínky k provozování živnosti. 

Nově se mění ztráta bezúhonnosti osoby, která chce podnikat. Ke ztrátě bezúhonnosti 

dojde, byla-li tato osoba pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně 

v souvislosti s podnikatelskou činností; 

 ukončí-li podnikatel živnost, je jeho povinností tuto informaci nahlásit předem – 

nejpozději v den ukončení provozování živnosti, živnostenskému úřadu. Podnikatel 

musí nahlásit adresu, na které lze vypořádat jeho případně vzniklé závazky. Je 

povinností podnikatele nahlásit živnostenskému úřadu každou další změnu adresy, na 

které lze vypořádat jeho případné závazky, nejméně po dobu čtyř let. Touto změnou se 

zabrání vyhýbání zodpovědnosti za závazky ze strany podnikatele; 

 novelou č. 155/2010 Sb., se odstranila povinnost podnikatele oznámit živnostenskému 

úřadu změny údajů, které jsou potřebné k ohlášení živnosti a žádosti o koncesi, jsou-li 

tyto změny zapsané v základním registru, v obchodním rejstříku nebo v evidenci 

obyvatel, jestliže jde o podnikatele se státním občanstvím České republiky. 

Zavedením elektronického centrálního registru jsou veškeré potřebné informace 

o podnikateli státním úřadům dostupné. Podnikateli cizinci se odstranila tato 

povinnost, jestliže byly dané změny zapsány v informačním systému cizinců. 

                                                 
58Asociace malých a středních podnikatelů [online]. 2010 [cit. 2010-11-27]. Co přináší novela 
živnostenského zákona od 1.8.2010. Dostupné z WWW: <http://www.amsp.cz/co-prinasi-novela-
zivnostenskeho-zakona-platna-od-1-8-2010>. 
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Propojením databáze mezi živnostenským rejstříkem a ostatními informačními 

systémy veřejné správy si živnostenský úřad potřebné údaje zjistí sám.  

 

Každý podnikatel, ať je fyzickou nebo právnickou osobou, musí ze zákona 

o účetnictví své doklady a podklady o účetní operaci archivovat nejméně po dobu pěti let. 

Povinnost archivace podnikateli vždy zůstane a žádná novela živnostenského zákona nebo 

zákona o účetnictví ji pravděpodobně nezruší.59 

Novely živnostenského zákona, které nabyly účinnost v roce 2010 nebyly pro 

podnikatele tolik zásadní jako zákon č. 130/2008 Sb. Bylo nimi upraveno několik drobných 

administrativních záležitostí. Pro statistické účely a lepší identifikaci provozoven, ve kterých 

podnikatel provozoval živnost, bude během jednoho roku od účinnosti novely každé 

provozovně přiděleno identifikační číslo. Podnikatel identifikací provozovny nebude 

administrativně zatěžován. Vzhledem k vypořádání závazků je pro něho nově povinnost 

nahlásit adresu, na které se bude zdržovat, ukončí-li živnost a má vzniklé závazky. Vlivem 

této změny živnostenského zákona by se mělo zabránit vyhýbání zodpovědnosti podnikatele 

za závazky, které mu vznikly při provozování živnosti. Dlužní podnikatelé si často 

korespondenci od svých věřitelů nepřebrali. Zjištění jejich nové adresy zbytečně prodlužovalo 

vypořádání za vzniklé závazky. Novelou č. 155/2010 Sb., by se mělo dosáhnout větší 

zodpovědnosti podnikatele a lepší vymahatelnosti jeho případných závazků. Novely 

živnostenského zákona, které byly v roce 2010, nejsou určitě těmi posledními. V budoucnu se 

i nadále bude měnit zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

Zmiňované novely, které nabyly účinnost v roce 2010, stále ještě neodstranily všechnu 

nadbytečnou administrativu, která zatěžuje podnikatele.  

                                                 
59 HOCHMAN, Václav; DĚRGEL, Martin. Sdružení bez právní subjektivity 2008 - 2009. Praha : ASPI a.s., 
2007. 242 s. ISBN 978-80-7357-303-4. 
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Závěr 
 

Soukromé podnikání je jedna z nejdůležitějších a nejpodstatnějších ekonomik 

národního hospodářství. Je zapotřebí ze strany státu vytvořit takové podmínky pro soukromé 

podnikání, aby se podnikatelství rozrůstalo a vytvářelo růstovou ekonomiku České republiky 

a tím se posílilo ekonomické postavení státu. Cílem bakalářské práce bylo posoudit vliv 

nejvýraznějších novel za období 1996 až 2008 v podnikání.  

V první kapitole byly definovány základní pojmy a všeobecné podmínky 

v živnostenském právu. V následující kapitole jsme se seznámili s rozdělením živností 

a právních forem obchodních společností. V praktických příslušných podkapitolách kapitoly 

číslo 3 jsem posuzovala vliv významných novel účinných v roce 1996, 2000 a 2008 

v živnostenském zákoně na podmínky a administrativní zátěž podnikatelů, kteří podnikají 

nebo chtějí začít podnikat. Každá změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, 

ve znění pozdějších předpisů, přinesla určitou pozitivní změnu v ekonomickém životě 

fyzických a právnických podnikatelských subjektů. Živnostenský zákon byl více jak stokrát 

novelizován, což je jeden z mála zákonů, které prošly takto rozsáhlými změnami. Některé 

změny přinesly pouze malé ulehčení podnikatelům a administrativě živnostenských úřadů. 

Týkaly se převážně nepatrných změn v živnostenském zákoně, nevyřešily problém nadměrné 

časové zátěže při vydávání živnostenského oprávnění. Nejvýznamnější novely byly v roce 

1996 – novela č. 286/1995 Sb., 2000 – novela č. 356/1999 Sb., a 2008 – novela 

č. 130/2008 Sb. Ta poslední novela č. 130/2008 Sb., přinesla ty nejpodstatnější změny. 

Přijetím navrhovaných změn se snížil počet úkonů a návštěv podnikatelů na živnostenských 

úřadech, které byly živnostníci nuceni do této novelizace živnostenského zákona činit, snížila 

se administrativní zátěž podnikatelů při vstupu do podnikání. Tím byl vidět efekt podpory 

podnikání ze strany státu. Podnikatelům se výrazně zjednodušilo vyřizování potřebných 

náležitostí k zahájení provozování živností vlivem elektronického centrálního registru. 

Výrazně se zkrátil a zjednodušil jednotný registrační formulář obsahující pouze ty údaje, které 

veřejná správa potřebuje k vyřízení výpisu z živnostenského rejstříku. Novelou č. 130/2008 

Sb. se zjednodušila činnost pracovníků živnostenských úřadů. Při vyplňování formulářů 

ohledně ohlášení živnosti podnikatelem pracovník živnostenského úřadu vyplňuje jednodušší 

formulář, než před novelu. Odstranilo se složité a časově náročné žádání o výpis z rejstříku 

trestů. Mnohé potřebné údaje o podnikateli si mohou orgány veřejné správy zjistit sami 

pomocí elektronického centrálního registru.  
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Zkoumáním vlivů nejvýznamnějších novelizací živnostenského zákona se dospělo 

k závěru, že tři výše zmiňované novely měly velmi pozitivní vliv v oblasti podnikání. Přinesly 

ulehčení jak živnostenským úřadům, tak hlavně samotným podnikatelům. Sledovanými 

novelami je pro fyzické i právnické osoby mnohem snadnější vstup do podnikatelství. Osoby, 

které uvažují o vstupu do soukromého podnikání, podporuji v jejich záměru. Z hlediska 

administrativní zátěže jsou na ně kladeny minimální požadavky k získání povolení 

provozovat živnost, než které byly před zmiňovanými novelami, výrazný vliv má i odstranění 

požadavků na odbornou způsobilost, která byla velkou zábranou pro nové podnikatele, kteří 

ukončili studium a chtěli začít podnikat. 

Do budoucna se připravují další změny živnostenského podnikání, které budou 

přínosnou úlevou právnickým a fyzickým osobám v podnikatelském prostředí. Je přáním 

podnikatelů a pracovníků státní správy vytvořit takové podmínky, aby se podnikání dařilo 

a rozšiřovalo.  
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Příloha č. 1 Prokázání odborné způsobilosti u živnosti řemeslné 
 

Prokázání odborné způsobilosti: 

 řádným ukončením středního vzdělání s výučním listem v příslušném oboru, ve 

kterém podnikatel studoval, 

 řádným ukončením středního vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru 

vzdělání, ve kterém podnikatel studoval, nebo studium s předměty odborné přípravy 

v příslušném oboru, 

 řádném ukončení vyššího odborného vzdělán v příslušném oboru vzdělání, v jakém 

chce podnikatel provozovat živnost, 

 řádným ukončením vysokoškolského studia v příslušné oblasti studijních programů 

a studijních oborů, ve kterých bude podnikatel provozovat živnost, 

 uznáním odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání 

odborné kvalifikace, tím se prokáže podnikatelova odbornost k provozování živnosti, 

 ověření nebo uznání dosažené úplné kvalifikace podnikatele pro příslušný obor na 

základě zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, kterým podnikatel získá 

odbornost.60 

                                                 
60Businesscenter.cz [online]. 2009 [cit. 2009-10-16]. Živnostenský zákon. Dostupné z WWW: 
<http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivnost/cast2.aspx>. 



 

Příloha č. 2 Evropské společnosti 
 

Založení evropské společnosti:  

 Založení evropské společnosti fúzí - osvědčení je veřejnou listinou a vydává ho notář, 

musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem. 

 Založení evropské holdingové společnosti. 

 Změna akciové společnosti na Evropskou společnost.61 

Evropská společnost, která bude mít zapsané sídlo společnosti na území České 

republiky, se musí zapsat do obchodního rejstříku. Zapsané údaje a obsah uložených listin 

dané evropské společnosti se zveřejní v Obchodním věstníku.  

 

Evropská družstevní společnost 

Evropská družstevní společnost je právnickou osobou založenou fyzickými osobami 

s bydlištěm v členských státech Evropské unie, nebo právnickými osobami zřízenými podle 

legislativy členských států Evropské unie, nebo popř. právnickou osobou vzniklou fúzí dvou 

stávajících družstev. Evropská družstevní společnost může být také založena přeměnou 

vnitrostátního družstva na novou právní formu bez nutnosti jeho předchozího zrušení, pokud 

má toto družstvo sídlo a správní vedení v jednom členském státě Evropské unie a provozovnu 

v jiném členském státě Evropské unie. Hlavním účelem evropské družstevní společnosti by 

mělo být uspokojování potřeb jejich členů, rozvoj jejich hospodářských a sociálních 

činností.62 

 

Zásady činnosti Evropské družstevní společnosti 

Evropské družstevní společnosti by svou činnost měla vykonávat pro vzájemný 

prospěch všech jejích členů tak, aby každý člen evropské družstevní společnosti měl užitek 

z její činnosti přinejmenším přiměřený k míře své účasti. Členové evropské družstevní 

společnosti by měli být zapojeni do její činnosti. Pro lepší podmínky k podnikání by měla být 

omezena výše úroku z úvěru a členských vkladů evropské družstevní společnosti, zisky by se 

měly rozdělovat v poměru k obchodům s evropskou družstevní společností, nebo by se mohly 

využít na krytí potřeb jejích členů při podnikání. Při zrušení evropské družstevní společnosti 

                                                 
61 DOLEČEK, Marek. Businessinfo.cz [online]. 30.9.2008 [cit. 2010-01-20]. Nadnárodní formy společností - 
Evropská akciová společnost. Dostupné z WWW: <http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/orientace-v-pravnich-
ukonech/nadnarodni-formy-spolecnosti-eas-opu/1000818/50052/>. 
62 KOVAL, Jan; SOCHOROVÁ, Petra. Epravo.cz [online]. 2007 [cit. 2010-01-21]. Evropská družstevní 
společnost. Dostupné z WWW: <http://www.epravo.cz/top/clanky/evropska-druzstevni-spolecnost-48836.html>. 



 

by čistý obchodní majetek a rezervy měly být převedeny v souladu se zásadou neziskového 

převodu, tzn. na jiný družstevní subjekt, který sleduje podobné cíle jako dané družstvo, nebo 

cíle, které budou mít obecný zájem.63 

 

Založení Evropské družstevní společnosti 

 Podle Marka Dolečka lze evropskou družstevní společnost založit alespoň pěti 

fyzickými osobami s bydlištěm alespoň ve dvou členských státech nebo společnostmi či 

jinými veřejnoprávními nebo soukromoprávními právnickými osobami založenými 

podle práva členského státu a řídí právem alespoň dvou různých členských států, ze 

kterých jsou zakladatelé společnost. 

 Evropskou družstevní společnost lze také založit fúzí družstev. 

 Dále je možné založení nejen nové družstevní společnosti, ale také přeměnou družstva 

založeného podle práva členského státu.64 

 
Evropská družstevní společnost, která má nebo bude mít zapsané sídlo své organizace 

na území České republiky, se musí zapsat do obchodního rejstříku. Zapisují se tam údaje 

stanovené zvláštními zákony pro evropská družstva. Evropské družstevní společnosti jsou 

výhodami v obchodě přes hranice jednotlivých členských zemí Evropské unie, v budoucnu by 

mohly mít významnou úlohu v rozvoji přeshraniční spolupráce v rámci tzv. euroregionů. 

                                                 
63 DOLEČEK, Marek. Businessinfo.cz [online]. 31.7.2009 [cit. 2010-01-20]. Nadnárodní formy společností - 
Evropská družstevní společnost. Dostupné z WWW: <http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/orientace-v-
pravnich-ukonech/nadnarodni-formy-spolecnosti-sce-opu/1000818/50053/>. 
64 DOLEČEK, Marek. Businessinfo.cz [online]. 31.7.2009 [cit. 2010-01-20]. Nadnárodní formy společností - 
Evropská družstevní společnost. Dostupné z WWW: <http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/orientace-v-
pravnich-ukonech/nadnarodni-formy-spolecnosti-sce- opu/1000818/50053/>. 



 

Příloha č. 3 Živnostenský list 

 



 

Příloha č. 4 Výpis z živnostenského rejstříku  

 


