
PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH ČÁSTÍ ZÁKONŮ S VYZNAČENÍM 

NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ 

Platné znění dotčené části zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

(živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb. zákona č. 

600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona 

č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., 

zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 

Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 

Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona 

č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., 

zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona 

č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., 

zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona 

č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., 

zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona 

č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., 

zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona 

č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., 

zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona 

č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., 

nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona 

č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., 

zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona 

č. 38/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., 

zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona 

č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., 

zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 358/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona 

č. 444/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., 

zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona 

č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., 

zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona 

č. 310/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., 

zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona 

č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., 

zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 160/2010 

Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 

424/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona 

č. 351/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., 

zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 167/2012 

Sb., zákona č. 199/2012 Sb., zákona č. 201/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 

428/2011 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., 

zákona č. 234/2013 Sb., zákona č. 309/2013 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákona č. 279/2013 

Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 140/2014 Sb., zákona č. 

267/2014 Sb., zákon č. 127/2014 Sb., zákon č. 206/2015 Sb., zákona č. 267/2015 Sb., zákona 

č. 91/2016 Sb., zákona č. 88/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb. a zákona č. 188/2016 Sb.,, 

zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 

424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., 

zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 351/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 
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375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., 

zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 

169/2012 Sb., zákona č. 199/2012 Sb., zákona č. 201/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., 

zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 234/2013 Sb., zákona č.  

241/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., 

zákona č. 309/2013 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 140/2014 Sb., zákona č. 

267/2014 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 267/2015 Sb., zákona č. 88/2016 Sb., 

zákona č. 91/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 

229/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 304/2016 Sb. a zákona č. .../2017 Sb., 

s vyznačením navrhovaných změn 

 

HLAVA II 

PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI 

§ 5 

Subjekty oprávněné provozovat živnost 

(1) Živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky stanovené 

tímto zákonem (dále jen „podnikatel“); státní povolení k provozování živnosti (dále jen 

„koncese“) se vyžaduje jen v případech vymezených tímto zákonem. 

(2) Fyzická osoba, která nemá bydliště na území České republiky, nebo právnická osoba, 

která nemá sídlo na území České republiky (dále jen „zahraniční osoba“), může na území 

České republiky provozovat živnost za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako česká 

osoba, pokud z tohoto nebo zvláštního zákona nevyplývá něco jiného. Pro účely tohoto 

zákona se za českou osobu považuje fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se 

sídlem na území České republiky. Bydlištěm na území České republiky se pro účely tohoto 

zákona rozumí místo trvalého pobytu na jejím území24b), 38e). 

(3) Pokud ze zákona vyplývá povinnost předložit doklad potvrzující určité skutečnosti, 

rozumí se tím předložení dokladu včetně jeho překladu do českého jazyka provedeného 

tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků24a), pokud tento doklad nebyl vydán 

v českém jazyce. Pravost podpisu a otisku razítka na originálech předkládaných dokladů, 

které byly vydány v zahraničí, musí být ověřena. 

(4) Požadavek na provedení překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do 

seznamu znalců a tlumočníků a požadavek na ověření pravosti podpisu a otisku razítka podle 

odstavce 3 se nevztahuje na doklady předložené státním příslušníkem občanem členského 

                                                
38e) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon 

o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů. 

24a) Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. 
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státu Evropské unie nebo právnickou osobou se sídlem, ústřední správou nebo hlavním 

místem své podnikatelské činnosti v členském státu Evropské unie, nejsou-li pochybnosti 

o správnosti překladu, popřípadě o pravosti podpisu nebo otisku razítka. 

(5) Zahraniční fyzická osoba, která hodlá na území České republiky provozovat živnost 

a která má podle zvláštního zákona24b) povinnost mít pro pobyt na území České republiky 

povolení, musí k ohlášení živnosti a k žádosti o koncesi doložit doklad prokazující udělení 

víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu. Povinnost doložit doklad 

podle věty první se nevztahuje na zahraniční fyzickou osobu, která hodlá na území České 

republiky provozovat živnost prostřednictvím organizační složky svého obchodního závodu 

(dále jen „závod“)24c). Povinnost doložit doklad podle věty první se nevztahuje na 

zahraniční fyzickou osobu, která hodlá na území České republiky provozovat živnost 

prostřednictvím odštěpného závodu24c). 

(6) Fyzická osoba, jíž byl udělen azyl nebo doplňková byla udělena mezinárodní 

ochrana, a její rodinní příslušníci mohou provozovat živnost za stejných podmínek jako občan 

České republiky. 

(7) (zrušen) 

§ 6 

Všeobecné podmínky provozování živnosti 

(1) Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami, pokud tento 

zákon nestanoví jinak, jsou 

a) plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce 

nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti58), a 

b) bezúhonnost. 

(2) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje osoba, která byla pravomocně 

odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán 

v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje, 

pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena25a). 

(3) Bezúhonnost se prokazuje u občanů České republiky výpisem z evidence Rejstříku 

trestů a u osob, které jsou občany jiného členského státu Evropské unie, doklady podle § 46 

odst. 1 písm. a). U osob, které nejsou občany České republiky nebo jiného členského státu 

                                                
24b) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

58) § 33 občanského zákoníku. 

25a) Například § 60, 60a, 70 trestního zákona. 
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Evropské unie, se bezúhonnost prokazuje doklady podle § 46 odst. 1 písm. b) a výpisem 

z evidence Rejstříku trestů, nejedná-li se o osoby, které mají na území České republiky 

povolen trvalý pobyt; ty prokazují bezúhonnost stejně jako občané České republiky. 

Živnostenský úřad je oprávněn si vyžádat výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního 

právního předpisu25b). Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence 

Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. 

(4) Pro účely posouzení bezúhonnosti je živnostenský úřad oprávněn vyžádat si od soudu 

opis pravomocného rozhodnutí. Pokud rozhodnutí neobsahuje skutečnosti rozhodné pro 

posouzení bezúhonnosti, je živnostenský úřad oprávněn nahlížet do těch částí trestního spisu, 

které tyto skutečnosti obsahují. V případě, že rozhodnutí bylo vydáno soudem cizího státu, 

je živnostenský úřad oprávněn si vyžádat předložení opisu pravomocného rozhodnutí 

soudu od osoby, která živnost ohlašuje nebo která žádá o koncesi. Nepředloží-li tato 

osoba živnostenskému úřadu opis ve stanovené lhůtě, platí, že neodstranila závady 

ohlášení nebo žádosti o koncesi. Živnostenský úřad v takovém případě postupuje podle § 

47 odst. 5 nebo § 53 odst. 2. 

§ 7 

Zvláštní podmínky provozování živnosti 

(1) Zvláštními podmínkami provozování živnosti jsou odborná nebo jiná způsobilost, 

pokud je tento zákon nebo zvláštní předpisy vyžadují. 

(2) V případě změny nebo doplnění požadavků na odbornou způsobilost po vzniku 

živnostenského oprávnění se nepožaduje prokázání praxe u podnikatele, kterému trvá 

živnostenské oprávnění pro provozování dotčené živnosti, a u osoby, která vykonává funkci 

odpovědného zástupce pro dotčenou živnost, jestliže ji vykonávala již před touto změnou. 

(3) Nelze-li odbornou nebo jinou způsobilost prokázat dokladem vydaným jedné fyzické 

osobě, lze odbornou způsobilost prokázat dokladem vydaným podnikateli příslušným 

odborným orgánem v souladu se zvláštními předpisy.22b)  

(4) Pokud je v rámci odborné způsobilosti vyžadována praxe v oboru, rozumí se jí pro 

účely tohoto zákona výkon odborných činností, náležejících do oboru nebo příbuzného oboru 

živnosti, osobou samostatně výdělečně činnou v oboru nebo v příbuzném oboru na základě 

příslušného oprávnění k podnikatelské činnosti, osobou pověřenou vedením závodu nebo 

organizační složky závodu obchodního závodu (dále jen „závod“) nebo odštěpného 

závodu, odpovědným zástupcem, osobou bezprostředně odpovědnou za řízení činnosti, která 

je předmětem živnosti, nebo osobou vykonávající samostatné odborné práce, odpovídající 

                                                
25b) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů. 

24c)
 § 503 občanského zákoníku. 
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oboru živnosti, v pracovněprávním vztahu, služebním, členském nebo obdobném poměru 

(dále jen „pracovněprávní vztah“). Dobou praxe se rozumí doba výkonu odborných činností 

konaných v pracovním poměru po stanovenou týdenní pracovní dobu nebo odpovídající doba 

výkonu těchto činností konaných v pracovním poměru po kratší pracovní dobu nebo 

odpovídající doba výkonu těchto činností konaných mimo pracovní poměr, nebo s tím 

souměřitelná doba výkonu odborných činností osobou samostatně výdělečně činnou, osobou 

pověřenou vedením závodu nebo organizační složky odštěpného závodu nebo odpovědným 

zástupcem. Za příbuzné obory se považují obory, které užívají stejných nebo podobných 

pracovních postupů a odborných znalostí. 

(5) Odbornou způsobilost může občan České republiky nebo jiného členského státu 

Evropské unie prokázat též doklady o odborné kvalifikaci, které osvědčují, že předmětnou 

činnost vykonával v jiném členském státě Evropské unie 

a) po dobu 6 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím 

postavení, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před ohlášením 

živnosti nebo podáním žádosti o koncesi, 

b) po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím 

postavení, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného 

příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího nejméně tříleté 

vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti 

v členském státě původu,  

c) po dobu 4 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím 

postavení, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného 

příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího nejméně dvouleté 

vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti 

v členském státě původu, 

d) po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba, prokáže-li, že 

vykonával předmětnou činnost nejméně 5 let v pracovněprávním vztahu, přičemž výkon 

činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před ohlášením živnosti nebo podáním žádosti 

o koncesi, 

e) po dobu 5 po sobě jdoucích let ve vedoucím postavení, z toho nejméně 3 roky v odborné 

funkci s odpovědností za nejméně jedno oddělení závodu, je-li držitelem dokladu 

o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí 

členského státu a potvrzujícího nejméně tříleté vzdělání a přípravu, které jej odborně 

připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu, 

f) po dobu 5 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím 

postavení, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před ohlášením 

živnosti nebo podáním žádosti o koncesi, 
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g) po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím 

postavení, prokáže-li, že vykonával předmětnou činnost nejméně 5 let v pracovněprávním 

vztahu, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před ohlášením 

živnosti nebo podáním žádosti o koncesi, 

h) po dobu 5 po sobě jdoucích let v pracovněprávním vztahu, je-li držitelem dokladu 

o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí 

členského státu a potvrzujícího nejméně tříleté vzdělání a přípravu, které jej odborně 

připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu, 

i) po dobu 6 po sobě jdoucích let v pracovněprávním vztahu, je-li držitelem dokladu 

o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí 

členského státu a potvrzujícího nejméně dvouleté vzdělání a přípravu, které jej odborně 

připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu, 

j) po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím 

postavení, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před ohlášením 

živnosti nebo podáním žádosti o koncesi, 

k) po dobu 2 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím 

postavení, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného 

příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího vzdělání a přípravu, 

které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,  

l) po dobu 2 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím 

postavení, prokáže-li, že vykonával předmětnou činnost nejméně 3 roky 

v pracovněprávním vztahu, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let 

před ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi, nebo 

m) po dobu 3 po sobě jdoucích let v pracovněprávním vztahu, je-li držitelem dokladu 

o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí 

členského státu a potvrzujícího vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro 

výkon předmětné činnosti v členském státě původu, 

pokud tak stanoví § 21 odst. 2 u řemeslných živností uvedených v příloze č. 1 k tomuto 

zákonu nebo u jednotlivých vázaných nebo koncesovaných živností  přílohy č. 2 nebo 3 

k tomuto zákonu; při posuzování odborné způsobilosti se použije zákon o uznávání odborné 

kvalifikace25c). 

                                                
25c) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků 

členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), 

ve znění pozdějších předpisů. 

25d) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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(6) Podnikatel je povinen zajistit výkon činností, které jsou obsahem živností uvedených 

v příloze č. 5 k tomuto zákonu, pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné 

způsobilosti, které jsou v této příloze stanoveny. Zvláštní právní předpisy stanovující 

odbornou způsobilost fyzických osob pro výkon určité živnosti nejsou tímto ustanovením 

dotčeny. Podnikatel vede o osobách splňujících podmínky odborné způsobilosti evidenci a 

uchovává kopie dokladů prokazujících tuto způsobilost minimálně 3 roky ode dne ukončení 

výkonu činností těmito osobami; přitom je povinen dodržovat povinnosti stanovené zvláštním 

právním předpisem.25d) zákonem upravujícím ochranu osobních údajů25d). 

§ 8 

Překážky provozování živnosti 

(1) Živnost nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl 

prohlášen konkurs, ode dne 

a) prodeje závodu jedinou smlouvou v rámci zpeněžení majetkové podstaty, v době běhu 

lhůty podle zvláštního právního předpisu26)  

b) nabytí právní moci rozhodnutí, kterým soud ukončil provozování závodu nebo ode dne 

určeného v tomto rozhodnutí jako den ukončení provozování závodu. 

(2) Živnost nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, a to po dobu 3 let od 

právní moci rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek dlužníka nebude 

postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení. Živnost dále nemůže provozovat fyzická 

nebo právnická osoba, a to po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o zrušení konkursu proto, 

že majetek dlužníka je zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů. Byl-li konkurs zrušen 

z jiného důvodu, překážka provozování živnosti uvedená v odstavci 1 odpadá právní mocí 

rozhodnutí o zrušení konkursu. Živnostenský úřad může prominout překážku uvedenou ve 

větě první nebo druhé, jestliže dlužník prokáže, že u něho jsou splněny předpoklady pro řádné 

plnění povinností při podnikání a pro řádné plnění finančních závazků. 

(3) Jestliže soud v insolvenčním řízení nařídil předběžné opatření, jímž fyzickou nebo 

právnickou osobu, jejíž úpadek nebo hrozící úpadek se v tomto řízení řeší, omezil v nakládání 

s majetkovou podstatou, může taková osoba učinit úkony související se vznikem, změnou 

nebo zrušením živnostenského oprávnění, oznámit přerušení provozování živnosti nebo 

                                                
26) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 

68) 
Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování 

živnosti přerušeno, jen s písemným souhlasem předběžného insolvenčního správce. 

(4) V průběhu insolvenčního řízení může fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek 

byl prohlášen konkurs, činit úkony související se vznikem, změnou nebo zrušením 

živnostenského oprávnění, oznámit přerušení provozování živnosti nebo pokračování 

v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti 

přerušeno jen s písemným souhlasem insolvenčního správce. 

(5) Fyzická nebo právnická osoba, které byl soudem nebo správním orgánem uložen trest 

nebo sankce zákazu činnosti týkající se provozování živnosti v oboru nebo příbuzném oboru 

(§ 7 odst. 4), uložen zákaz činnosti, nemůže po dobu trvání tohoto zákazu tuto živnost 

živnost, do jejíž obsahové náplně tato činnost spadá, provozovat. Jedná-li se o živnost 

volnou, nemůže tato osoba provozovat činnost v rámci živnosti volné, na kterou se vztahuje 

trest nebo sankce zákazu činnosti, a to po dobu trvání tohoto zákazu; provozování ostatních 

činností v rámci živnosti volné zůstává nedotčeno. Neexistence překážky provozování 

živnosti u právnické osoby se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů, u zahraničních 

právnických osob též doklady podle § 46 odst. 2 písm. a) nebo b) ze státu sídla. Živnostenský 

úřad je oprávněn vyžádat si výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního právního 

předpisu25b). Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku 

trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

(6) Živnost nemůže provozovat Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, nemůže po 

dobu 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění 

stejnou živnost provozovat 

a) fyzická nebo právnická osoba, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 

odst. 2 nebo 3,  

b) fyzická nebo právnická osoba, která byla členem statutárního orgánu právnické osoby 

v době, kdy nastaly nebo trvaly skutečnosti, které vedly ke zrušení živnostenského oprávnění 

podle § 58 odst. 2 nebo 3 této právnické osobě; to neplatí v případě, že fyzická nebo 

právnická osoba, která byla členem statutárního orgánu, prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, 

které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti, které vedlo ke zrušení 

živnostenského oprávnění, zabránila, 

c) právnická osoba, členem jejíhož statutárního orgánu je fyzická nebo právnická osoba, 

které bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3, 

d) právnická osoba, členem jejíhož statutárního orgánu je fyzická nebo právnická osoba, 

která byla členem statutárního orgánu právnické osoby v době, kdy nastaly nebo trvaly 

skutečnosti, které vedly ke zrušení živnostenského oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3 této 

právnické osobě; to neplatí v případě, že právnická osoba prokáže, že tento člen vynaložil 

veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti, které vedlo ke 

zrušení živnostenského oprávnění, zabránil. 
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(7) Osoba uvedená v odstavci 6 písm. a) a b) může ohlásit ohlašovací živnost nebo 

požádat o udělení koncese v oboru nebo příbuzném oboru nejdříve po uplynutí 3 let od právní 

moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění; to neplatí, jedná-li se o zrušení 

živnostenského oprávnění podle § 58 odst. 3 věty poslední, nebo stanoví-li tak zvláštní právní 

předpis. Žádost o udělení koncese v jiném oboru může podnikatel podat nejdříve po uplynutí 

1 roku od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění. 

§ 10 

Živnostenské oprávnění 

(1) Oprávnění provozovat živnost (dále jen „živnostenské oprávnění“) vzniká s výjimkou 

uvedenou v  odstavci 5 právnickým osobám již zapsaným do obchodního nebo obdobného 

rejstříku, právnickým osobám, které se do obchodního nebo obdobného rejstříku nezapisují, 

a fyzickým osobám: 

a) u ohlašovacích živností dnem ohlášení; to však neplatí v případech uvedených v § 47 

odst. 5 větě druhé, § 47 odst. 6 až 8, 

b) u koncesovaných živností dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese; to 

neplatí v případě uvedeném v § 54 odst. 3. 

(2) Právnickým osobám vzniklým podle zvláštního právního předpisu28a), které se 

zapisují do obchodního rejstříku až po jejich vzniku, vzniká živnostenské oprávnění podle 

odstavce 1 písmen a) a b). 

(3) Podnikatel prokazuje své živnostenské oprávnění 

a) výpisem ze živnostenského rejstříku s údaji podle § 60 odst. 4 5 písm. a), b) nebo c) 

(dále jen „výpis“), 

b) do vydání výpisu stejnopisem ohlášení s prokázaným doručením živnostenskému úřadu, 

a to i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy28c) nebo pravomocným 

rozhodnutím o udělení koncese. 

(4) Živnostenský úřad potvrdí splnění podmínek pro provozování živnosti vydáním 

výpisu zahraničním fyzickým osobám, které hodlají na území České republiky provozovat 

živnost prostřednictvím organizační složky svého závodu svého odštěpného závodu, nebo 

zakladatelům, popřípadě orgánům nebo osobám, oprávněným podat návrh na zápis české 

                                                
28a) Například zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů 

28c) § 8a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých 

dalších zákonů. 
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právnické osoby do obchodního nebo obdobného rejstříku, je-li prokázáno, že právnická 

osoba byla založena, nebo zahraničním právnickým osobám. 

(5) Osobám uvedeným v odstavci 4 vzniká živnostenské oprávnění dnem jejich zápisu do 

obchodního nebo obdobného rejstříku, pokud se na základě jiného zákona do takového 

rejstříku zapisují. Nepodají-li návrh na zápis ve lhůtě 90 dnů ode dne doručení výpisu nebo 

není-li návrhu vyhověno, rozhodne živnostenský úřad o tom, že ohlašovatel podmínky pro 

vznik živnostenského oprávnění nesplnil; v případě koncese tuto skutečnost poznamená do 

spisu a zapíše do živnostenského rejstříku. 

(6) Vzniká-li živnostenské oprávnění fyzické osobě, které dosud nebylo přiděleno 

identifikační číslo osoby, přidělí jí živnostenský úřad identifikační číslo osoby poskytnuté 

správcem základního registru osob28d). 

(7) Živnostenské oprávnění nemůže být přeneseno na jinou osobu. Jiná osoba je může 

vykonávat, jen stanoví-li to tento zákon. 

(8) (zrušen) 

Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce 

§ 11 

(1) Podnikatel může provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce. 

Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která kterému odpovídá za 

řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli němu 

ve smluvním vztahu. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více 

než čtyři podnikatele. 

(2) Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování 

živnosti podle § 6 a § 7. 

(3) Odpovědným zástupcem nemůže být osoba, u které trvá překážka provozování 

živnosti podle § 8. Odpovědným zástupcem v oboru nebo příbuzném oboru živnosti nemůže 

být ani osoba, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3, a to po 

dobu 1 roku od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění; to neplatí, bylo-li 

živnostenské oprávnění zrušeno z důvodu, že živnost nebyla provozována po dobu delší než 4 

roky. Odpovědným zástupcem právnické osoby nemůže být člen dozorčí rady či jiného 

kontrolního orgánu této právnické osoby. 

(3) Osoba, které byl uložen zákaz činnosti, nemůže být po dobu trvání tohoto zákazu 

odpovědným zástupcem pro živnost, do jejíž obsahové náplně tato činnost spadá. 

Odpovědným zástupcem pro stejnou živnost nemůže být ani osoba, které bylo zrušeno 

živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3, a to po dobu 1 roku od nabytí právní 

                                                
28d) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech. 
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moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění. Odpovědným zástupcem 

právnické osoby nemůže být člen kontrolního orgánu této právnické osoby. 

(4) Odpovědného zástupce je povinen ustanovit 

a) podnikatel, který je fyzickou osobou a nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti 

(§ 7), 

b) podnikatel, který je právnickou osobou, pro živnosti vyžadující splnění zvláštních 

podmínek provozování živnosti (§ 7). Do funkce odpovědného zástupce ustanoví česká 

právnická osoba osobu, která je jejím statutárním orgánem nebo jeho členem členem 

jejího statutárního orgánu a která splňuje podmínky pro výkon funkce odpovědného 

zástupce podle tohoto zákona. Zahraniční právnická osoba ustanoví do funkce 

odpovědného zástupce vedoucího organizační složky závodu umístěné odštěpného 

závodu umístěného na území České republiky, který splňuje podmínky pro výkon 

funkce odpovědného zástupce podle tohoto zákona. Nelze-li odpovědného zástupce 

ustanovit z uvedených osob, ustanovuje podnikatel odpovědného zástupce z jiných osob. 

(5) Ustanovení odpovědného zástupce pro živnost ohlašovací i ukončení výkonu jeho 

funkce je podnikatel povinen oznámit živnostenskému úřadu do 15 dnů ode dne, kdy uvedená 

skutečnost nastala. Oznámí-li ukončení výkonu funkce sám odpovědný zástupce, musí 

současně prokázat, že o ukončení výkonu své funkce informoval předem písemně 

podnikatele. Nelze-li určit den ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce podle 

oznámení podnikatele, končí výkon funkce odpovědného zástupce dnem doručení oznámení 

odpovědného zástupce živnostenskému úřadu. Uvedl-li odpovědný zástupce ve svém 

oznámení jako den ukončení výkonu své funkce den pozdější, končí výkon jeho funkce tímto 

dnem. 

(6) Odpovědný zástupce pro živnost ohlašovací může vykonávat svoji funkci ode dne 

ustanovení, splňuje-li podmínky vyžadované tímto zákonem. 

(7) Ustanovení odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou předloží podnikatel ke 

schválení živnostenskému úřadu. Ustanovení nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí 

o schválení nabylo právní moci. Ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce podnikatel 

oznámí živnostenskému úřadu do 15 dnů od ukončení výkonu funkce. Oznámí-li ukončení 

výkonu funkce sám odpovědný zástupce, musí současně prokázat, že o ukončení výkonu své 

funkce informoval předem písemně podnikatele. Nelze-li určit den ukončení výkonu funkce 

odpovědného zástupce podle oznámení podnikatele, končí výkon funkce odpovědného 

zástupce dnem doručení oznámení odpovědného zástupce živnostenskému úřadu. Uvedl-li 

odpovědný zástupce ve svém oznámení jako den ukončení výkonu své funkce den pozdější, 

končí výkon jeho funkce tímto dnem. 

(8) Přestane-li odpovědný zástupce vykonávat funkci nebo nesplňuje-li podmínky, musí 

podnikatel nejpozději do 15 dnů ustanovit nového odpovědného zástupce. To neplatí, je-li 
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provozování živnosti pozastaveno nebo oznámí-li podnikatel živnostenskému úřadu, že 

provozování živnosti je dočasně přerušeno (§ 31 odst. 11). 

(9) Podnikatel může ustanovit odpovědného zástupce i v případech, kdy to tento zákon 

nevyžaduje. Na jeho ustanovení se vztahuje § 11 obdobně s výjimkou odstavce 8. 

(10)  Pokud podnikatelem ustanovený odpovědný zástupce přestal vykonávat funkci nebo 

přestal splňovat zákonem stanovené požadavky, může podnikatel provozovat živnost bez 

odpovědného zástupce jen v případě, že tak stanoví jiný právní předpis, a za podmínek jím 

stanovených. Živnostenský úřad zapíše do živnostenského rejstříku ukončení výkonu funkce 

odpovědného zástupce a uvede, že živnost je dočasně provozována bez odpovědného 

zástupce. 

(11)  Pokud zvláštní právní předpis stanoví podmínky provozování živnosti 

prostřednictvím odpovědného zástupce odlišně, ustanovení odstavců 1 až 9 se nepoužijí. 

§ 13 

Pokračování v provozování živnosti při úmrtí podnikatele 

(1) Zemře-li podnikatel, mohou v provozování živnosti pokračovat za podmínek 

stanovených v odstavcích 2 až 5 až do skončení řízení o projednání dědictví 

a) správce pozůstalosti, anebo vykonavatel závěti, náleží-li mu správa pozůstalosti29), 

b) dědicové ze zákona, pokud není dědiců ze závěti, 

c) dědicové ze závěti a pozůstalý manžel nebo partner28a), i když není dědicem, je-li 

spoluvlastníkem majetku používaného k provozování živnosti, 

d) insolvenční správce ustanovený soudem podle zvláštního právního předpisu26), nejdéle 

však do skončení insolvenčního řízení, a likvidační správce59), 

e) pozůstalý manžel nebo partner28a) splňující podmínku uvedenou v písmenu c), pokud 

v živnosti nepokračují dědicové, nebo 

                                                
29) § 1553 až 1560 občanského zákoníku.  

§ 157 až 159 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. 

28a) Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. 

26) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 

59) § 197, 203 až 205 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. 
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f) svěřenský správce60), pokud byl závod pořízením pro případ smrti vložen do svěřenského 

fondu. 

(2) Pokud správce pozůstalosti povolaný zemřelým podnikatelem, anebo vykonavatel 

závěti, náleží-li mu správa pozůstalosti, nebo osoba uvedená v odstavci 1 písm. b), c) nebo e) 

hodlá pokračovat v provozování živnosti na základě oprávnění zemřelého podnikatele, je 

povinna oznámit tuto skutečnost živnostenskému úřadu ve lhůtě 3 měsíců ode dne úmrtí 

podnikatele, nestanoví-li tento zákon jinak. Pokud tato lhůta marně uplyne, zaniká 

živnostenské oprávnění zemřelého podnikatele dnem jeho úmrtí, nepokračuje-li 

v provozování živnosti správce pozůstalosti jmenovaný soudem, svěřenský, insolvenční nebo 

likvidační správce. Nesplňuje-li osoba uvedená v první větě, která hodlá pokračovat 

v provozování živnosti, podmínky stanovené v § 6 nebo 7 nebo jsou-li u ní překážky podle 

§ 8 anebo nemá-li pobyt na území České republiky, pokud jej tento zákon vyžaduje, je 

povinna neprodleně ustanovit odpovědného zástupce. 

(3) Pokud osoba uvedená v odstavci 2 větě první, která oznámila podle odstavce 2 

pokračování v provozování živnosti, se rozhodla nadále nepokračovat v provozování živnosti 

na základě živnostenského oprávnění zemřelého podnikatele, oznámí tuto skutečnost 

živnostenskému úřadu. Oprávnění pokračovat v provozování živnosti jí zanikne dnem 

doručení oznámení živnostenskému úřadu, a nepokračuje-li v provozování živnosti jiná 

oprávněná osoba podle odstavce 1, zanikne tímto dnem i živnostenské oprávnění zemřelého 

podnikatele. 

(4) Správce pozůstalosti jmenovaný soudem, svěřenský, insolvenční nebo likvidační 

správce je povinen oznámit pokračování v provozování živnosti ve lhůtě 1 měsíce ode dne 

úmrtí podnikatele, a pokud byl do funkce ustanoven později, do 1 měsíce ode dne, kdy byl do 

této funkce ustanoven. Nesplňuje-li správce pozůstalosti jmenovaný soudem, svěřenský nebo 

insolvenční správce podmínky stanovené v § 7, je povinen neprodleně ustanovit odpovědného 

zástupce. 

(5) Pokud živnostenské oprávnění zemřelého podnikatele nezaniklo podle odstavce 2 

nebo 3, může po skončení řízení o pozůstalosti pokračovat v provozování živnosti osoba 

uvedená v odstavci 1 písm. b), c) nebo e), jestliže prokáže, že nabyla majetkového práva 

vztahujícího se k provozování živnosti, a to i když neoznámila pokračování v provozování 

živnosti podle odstavce 2, nebo svěřenský správce, pokud byla majetková práva 

vztahující se k provozování živnosti pořízením pro případ smrti vložena do svěřenského 

fondu. Pokračování v provozování živnosti musí tato osoba do 3 měsíců od skončení řízení 

o pozůstalosti oznámit živnostenskému úřadu a současně ohlásit živnost nebo podat žádost 

o koncesi podle tohoto zákona, jinak jí právo pokračovat v provozování živnosti zanikne 

marným uplynutím této lhůty. Právo pokračovat v provozování živnosti zanikne osobě, která 

oznámila pokračování v provozování živnosti podle věty druhé, nejpozději dnem vzniku 

                                                
60) § 1448 až 1456 občanského zákoníku. 
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vlastního živnostenského oprávnění nebo u ohlašovacích živností rozhodnutím 

živnostenského úřadu podle § 47 odst. 5 nebo 6 a u koncesovaných živností zastavením řízení 

nebo zamítnutím žádosti o koncesi. Živnostenské oprávnění zemřelého podnikatele zaniká 

marným uplynutím tříměsíční lhůty uvedené ve větě druhé nebo dnem zániku práva 

pokračovat v provozování živnosti poslední z pokračujících osob. 

(6) Pro náležitosti oznámení podle odstavců 2 až 5 se použijí § 45, 46 a 50 obdobně. 

(7) Pro účely zápisu do živnostenského rejstříku soud poskytne na žádost živnostenského 

úřadu údaj o pravomocném skončení řízení o pozůstalosti po zemřelém podnikateli. 

§ 17 

(1) Provozovnou se pro účely tohoto zákona rozumí prostor, v němž je živnost 

provozována. Za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji 

zboží nebo poskytování služeb (dále jen „automat“) a mobilní provozovna. 

(2) Mobilní provozovna je provozovna, která je přemístitelná a není umístěna na jednom 

místě po dobu delší než tři měsíce. 

(3) Živnost může být provozována ve více provozovnách, pokud podnikatel má právní 

důvod pro jejich užívání. Na žádost živnostenského úřadu je podnikatel povinen prokázat 

právní důvod pro užívání provozovny; to neplatí pro mobilní provozovny a automaty. 

U mobilních provozoven je podnikatel povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat 

oprávněnost umístění provozovny. Je-li provozovna umístěna v bytě a není-li podnikatel 

vlastníkem tohoto bytu, může v něm provozovat živnost pouze se souhlasem vlastníka. 

Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit 

předem živnostenskému úřadu; to neplatí pro zahájení provozování živnosti v provozovně, 

která je uvedena v ohlášení živnosti podle § 45 odst. 2 písm. g) a § 45 odst. 3 písm. f) nebo 

v žádosti o koncesi podle § 50 a pro automaty a mobilní provozovny. V oznámení podnikatel 

uvede údaje podle odstavce 5. 

(4) Podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování 

živnosti podle zvláštních právních předpisů29b). Pro každou provozovnu musí být ustanovena 

osoba odpovědná za činnost provozovny; to neplatí pro automaty. 

(5) V oznámení podle odstavce 3 podnikatel uvede 

a) obchodní firmu nebo název nebo jméno a příjmení, 

b) identifikační číslo osoby, 

c) adresu provozovny, popřípadě její umístění a předmět podnikání v této provozovně, 

u živnosti volné obor činnosti, 

d) datum zahájení (ukončení) provozování živnosti v provozovně. 

                                                
29b) Například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
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(6) Živnostenský úřad, který obdrží oznámení podle odstavce 3, přidělí provozovně 

identifikační číslo provozovny poskytnuté správcem základního registru osob28d), nebylo-li již 

přiděleno, provede zápis provozovny do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu 

informuje podnikatele. 

(7) Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou nebo 

názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby. Mobilní 

provozovna a automat musí být dále označeny údajem o sídle nebo adrese, na které je 

umístěna organizační složka umístěn odštěpný závod zahraniční osoby. 

(8) Provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům29c) musí 

být trvale a zvenčí viditelně označena také 

a) jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, s výjimkou automatů, 

b) prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, nejedná-li se o mobilní 

provozovnu nebo automat, 

c) kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování. 

(9) Při uzavření provozovny uvedené v odstavci 8 je podnikatel povinen, nebrání-li tomu 

závažné důvody, předem na vhodném a zvenčí viditelném místě označit počátek a konec 

uzavření, s výjimkou mobilních provozoven a automatů. 

(10) Podnikatel může prodávat zboží nebo poskytovat služby, pokud prodej zboží nebo 

poskytování služeb nevyžaduje koncesi, pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem. 

Prodej zboží nebo poskytování služeb pomocí automatů nesmí umožnit získat určité druhy 

zboží osobám chráněným zvláštními právními předpisy29e). 

§ 18 

(1) Obec může v přenesené působnosti29f) vydat tržní řád formou nařízení obce. Pro 

nabídku, prodej zboží (dále jen „prodej“) a poskytování služeb mimo provozovnu určenou 

k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona29g) tržní řád vymezí: 

                                                
28d) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech. 

29c) Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

29e) Například zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými 

výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. 

29f) § 11 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb. 

29g) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 
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a) místa pro prodej a poskytování služeb, jimiž jsou zejména tržnice a tržiště (dále jen 

„tržiště“), a jejich rozdělení (např. podle druhu prodávaného zboží nebo poskytované 

služby), 

b) stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti tržišť, 

c) dobu prodeje zboží a poskytování služeb na tržišti, 

d) pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti na tržišti, 

e) pravidla, která musí dodržet provozovatel tržiště k zajištění jeho řádného provozu. 

(2) Tržní řád se s výjimkou odstavce 1 písm. a), b) a c) vztahuje i na prodej zboží 

a poskytování služeb na tržištích majících charakter stavby podle zvláštního zákona29g). 

(3) Obec může nařízením obce vydaným podle odstavce 1 stanovit, že se toto nařízení 

obce nevztahuje na některé druhy prodeje zboží a poskytování služeb prováděné mimo 

provozovnu, a stanovit, že některé druhy prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděné 

mimo provozovnu v obci nebo její části jsou zakázány. 

§ 18 

 

 (1) Obec může vydat tržní řád formou nařízení obce29f). V tržním řádu vymezí 

místa pro nabídku a prodej zboží (dále jen „prodej zboží“) a pro nabídku a poskytování 

služeb (dále jen „poskytování služeb“) mimo provozovnu určenou k tomuto účelu 

rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem29g). 

Těmito místy jsou tržnice a tržiště (dále jen „tržiště“). 

 (2) Obec může tržním řádem vymezit 

a) kapacitu a požadavky na vybavenost tržišť,  

b) dobu prodeje zboží a poskytování služeb na tržišti,  

c) pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti na tržišti, 

d) pravidla, která musí dodržet provozovatel tržiště k zajištění jeho řádného provozu, 

nebo  

e) pravidla, která musí dodržet provozovatel tržiště pro zajištění řádného užívání tržiště 

osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace. 

 (3) Obec může tržním řádem dále 

a) rozdělit tržiště podle druhu prodávaného zboží nebo poskytované služby, nebo 

b) stanovit, že se tržní řád nevztahuje na některé formy prodeje zboží nebo poskytování 

služeb prováděných mimo provozovnu.  

 (4) Obec může nařízením obce29f) stanovit, že některé formy prodeje zboží nebo 

poskytování služeb prováděné mimo provozovnu jsou v obci nebo v její části zakázány. 

§ 31 

Povinnosti podnikatele 

(1) Podnikatel, který provozuje živnost prostřednictvím odpovědného zástupce (§ 11), je 

povinen zajistit jeho účast při provozování živnosti v potřebném rozsahu. 

(2) Podnikatel je povinen viditelně označit obchodní firmou, popřípadě názvem, nebo 

jménem a příjmením a identifikačním číslem osoby, bylo-li přiděleno, objekt, v němž má 
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sídlo, liší-li se od bydliště (§ 5 odst. 2), a zahraniční osoba organizační složku závodu, pokud 

ji odštěpný závod, pokud jej zřizuje. Podnikatel je povinen na žádost živnostenského úřadu 

prokázat právní důvod pro užívání prostor, v nichž má na území České republiky sídlo 

a zahraniční osoba organizační složku závodu odštěpný závod. Podnikatel nemusí prokazovat 

právní důvod pro užívání prostor, v nichž má v České republice umístěno sídlo, má-li sídlo 

totožné se svým bydlištěm (§ 5 odst. 2), s výjimkou případů, že bydliště je na adrese sídla 

ohlašovny53), zvláštní matriky53) nebo na adrese sídla správního orgánu54), který úředně zrušil 

údaj o místu hlášeného pobytu na území České republiky. 

(3) Podnikatel je povinen prokázat kontrolnímu orgánu na jeho žádost a v jím stanovené 

lhůtě způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu používaného k poskytování služeb. 

(4) Podnikatel je povinen, jde-li o nákup použitého zboží nebo zboží bez dokladu nabytí, 

kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty, přijímání tohoto zboží do zástavy nebo 

zprostředkování jeho nákupu či přijetí do zástavy, před uzavřením smluvního vztahu 

identifikovat jeho účastníky podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 

z trestné činnosti a financování terorismu a předmět smluvního vztahu, vést evidenci o těchto 

skutečnostech, a to včetně data uzavření tohoto smluvního vztahu. Tato evidence musí být 

přístupná v provozovně, v níž dochází k identifikaci a kde se toto zboží nachází. 

(5) Identifikací předmětu smluvního vztahu se pro účely tohoto zákona rozumí zjištění 

názvu výrobku, jeho značky a výrobního čísla, jsou-li na výrobku uvedeny, jinak stručný 

popis výrobku, umožňující jeho dostatečnou identifikaci. 

(6) Identifikační údaje podle odstavců 4 a 5 je podnikatel povinen evidovat a uchovávat 

po dobu 5 let ode dne uzavření smlouvy. 

(7) Jestliže se účastník smluvního vztahu odmítne podrobit identifikaci, nebo není-li 

možné identifikovat předmět smluvního vztahu, nesmí podnikatel zboží koupit, přijmout ho 

do zástavy nebo zprostředkovat jeho nákup. 

(8) Podnikatel je povinen zajistit, aby v provozovně určené pro prodej zboží nebo 

poskytování služeb spotřebitelům byla v prodejní nebo provozní době určené pro styk se 

spotřebiteli přítomna osoba splňující podmínku znalosti českého jazyka nebo slovenského 

jazyka. Pokud má živnostenský úřad pochybnosti, může zkoumat splnění této podmínky 

pohovorem, při kterém posuzuje, zda je tato osoba schopna plynně a jazykově správně 

                                                
29f)

 § 11 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

29g)
 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

53) § 10 odst. 5 a § 10a zákona č. 133/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

54) § 98a odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 274/2008 Sb. 
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reagovat na otázky vztahující se k běžným situacím denního života a podnikání a zda umí 

ústně sdělit obsah textu z denního tisku. 

(9) Podnikatel odpovídá za to, že jeho zaměstnanci prokázali splnění podmínky 

bezúhonnosti, pokud tento zákon nebo zvláštní právní předpis podmínku bezúhonnosti 

zaměstnanců vyžaduje. 

(10) Podnikatel a fyzické osoby provozující činnost, která je předmětem živnosti, osoby 

jednající jejich jménem a odpovědný zástupce jsou povinni zaměstnancům živnostenského 

úřadu prokázat totožnost. 

(11) Jestliže podnikatel oznámí živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti, je 

provozování živnosti přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti 

živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení a končí dnem uvedeným 

v oznámení; je-li živnostenské oprávnění omezeno na dobu určitou, lze provozování živnosti 

přerušit nejdéle na dobu trvání tohoto oprávnění. Po dobu přerušení provozování živnosti se 

na podnikatele vztahují povinnosti uložené tímto zákonem, kromě povinností stanovených 

v odstavci 2, které se týkají označení objektu, v němž má, sídlo nebo organizační složku 

závodu odštěpný závod, povinností stanovených v odstavcích 9 a 17, v § 17 odst. 4 a 8 

a povinnosti splňovat podmínky odborné nebo jiné způsobilosti, pokud je tento zákon nebo 

zvláštní předpisy pro provozování živnosti vyžadují. 

(12) Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo 

provozování živnosti přerušeno podle odstavce 11, je podnikatel povinen předem písemně 

oznámit živnostenskému úřadu. V provozování živnosti je možno pokračovat nejdříve dnem 

doručení oznámení o pokračování v provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo 

pozdějším datem uvedeným v oznámení. 

(13) Na základě oznámení podle odstavců 11 a 12 živnostenský úřad zapíše tyto 

skutečnosti do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu informuje podnikatele. 

(14) Podnikatel je povinen vydat na žádost zákazníka doklady o prodeji zboží 

a o poskytnutí služby. Na dokladu musí být uvedeno označení podnikatele obchodní firmou, 

popřípadě názvem nebo jménem a příjmením, a identifikačním číslem osoby, bylo-li 

přiděleno, datum prodeje zboží nebo poskytnutí služby, druh zboží nebo služby a cena, pokud 

zvláštní právní předpis nestanoví jinak. 

(15) Podnikatel je povinen na žádost živnostenského úřadu sdělit, zda živnost provozuje, 

a doložit doklady prokazující provozování živnosti. 

(16) Podnikatel je povinen nejpozději ke dni ukončení činnosti v provozovně oznámit 

živnostenskému úřadu, na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky. Podnikatel je 

povinen ohlásit i každou změnu adresy podle věty první po dobu 4 let ode dne ukončení 

činnosti v provozovně. Adresou pro vypořádání závazků nemůže být adresa bydliště 
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podnikatele, jedná-li se o adresu sídla ohlašovny53), zvláštní matriky53) nebo adresu sídla 

správního orgánu54); to neplatí, pokud podnikatel prokáže právní důvod pro užívání prostor na 

těchto adresách. 

(17) Podnikatel odpovídá za to, že jeho zaměstnanci splňují způsobilost pro výkon 

povolání stanovenou zvláštními právními předpisy, znalost bezpečnostních předpisů 

a předpisů upravujících ochranu veřejného zdraví. Vyžaduje-li to povaha práce nebo jiné 

činnosti, odpovídá i za to, že se zaměstnanci opakovaně účastní prohlídek podle zvláštních 

právních předpisů33). 

(18) Podnikatel, který připravuje mládež na povolání, je povinen řídit se zvláštními 

právními předpisy23d). 

(19) Podnikatel je povinen při provozování živnosti dodržovat povinnosti vyplývající 

z tohoto zákona a zvláštních právních předpisů. 

ČÁST ČTVRTÁ 

VZNIK, ZMĚNA A ZÁNIK ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ, 

ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK 

HLAVA I 

OHLAŠOVÁNÍ ŽIVNOSTI 

§ 45 

(1) Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat ohlašovací živnost, je povinna 

to ohlásit živnostenskému úřadu. 

(2) Fyzická osoba v ohlášení uvede 

a) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, státní občanství, adresu bydliště (název 

obce, její části, název ulice, číslo popisné nebo evidenční, popřípadě orientační číslo, 

poštovní směrovací číslo), rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, místo narození 

(obec, okres, stát) a rodné příjmení, 

b) u odpovědného zástupce údaje uvedené v ustanovení písmene a) obdobně, provozuje-li 

živnost prostřednictvím jeho osoby, 

                                                
53) § 10 odst. 5 a § 10a zákona č. 133/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

54) § 98a odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 274/2008 Sb. 

33) Například zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů. 

36a) § 503 odst. 2 občanského zákoníku. 
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c) zahraniční fyzická osoba jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu, rodné číslo, bylo-li 

přiděleno, datum narození, dále bydliště mimo území České republiky, místo pobytu v 

České republice (pokud byl povolen), označení a umístění organizační složky závodu v 

České republice (název obce, její části, název ulice, číslo popisné nebo evidenční, 

popřípadě orientační číslo, poštovní směrovací číslo) a údaje uvedené pod písmenem a) 

týkající se vedoucího organizační složky závodu36a) (s výjimkou rodného příjmení a údaje 

o místu narození). Je-li odpovědným zástupcem nebo vedoucím organizační složky 

závodu osoba s bydlištěm mimo území České republiky, uvede též místo jejího pobytu v 

České republice, pokud mu byl pobyt povolen, 

d) sídlo (název obce, její části, název ulice, číslo popisné nebo evidenční, popřípadě 

orientační číslo, poštovní směrovací číslo), 

c) zahraniční fyzická osoba jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu, rodné číslo, 

bylo-li přiděleno, datum narození, dále adresu bydliště mimo území České 

republiky, adresu místa pobytu v České republice (pokud byl povolen), označení a 

adresu umístění odštěpného závodu v České republice; je-li odpovědným zástupcem 

osoba s bydlištěm mimo území České republiky, uvede též adresu místa jeho pobytu 

v České republice, pokud mu byl pobyt povolen, 

d) adresu sídla, 

e) předmět podnikání s vymezením podle odstavce 4, případně další doplňující údaje 

vztahující se k rozsahu živnostenského oprávnění, 

f) identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, 

g) provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno 

bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou mobilních provozoven 

a automatů, 

h) dobu povoleného pobytu, jedná-li se o osobu, na kterou se vztahuje povinnost mít 

povolený pobyt podle § 5 odst. 5, 

i) titul nebo vědeckou hodnost osob uvedených v písmenech a) až c) zapisované do 

občanského průkazu podle zákona o občanských průkazech (dále jen "titul nebo vědecká 

hodnost"), pokud je budou při provozování živnosti používat, 

j) případný požadavek na automatickou změnu adresy sídla na adresu bydliště., 

k) případně adresu pro doručování všemi živnostenskými úřady. 

(3) Právnická osoba v ohlášení uvede 

a) obchodní firmu nebo název, sídlo (název obce, její části, název ulice, číslo popisné nebo 

evidenční, popřípadě orientační číslo, poštovní směrovací číslo), u fyzické osoby nebo u 

fyzických osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členy anebo osobou 
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oprávněnou zastupovat právnickou osobu, která je statutárním orgánem, jméno, příjmení, 

rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, bydliště nebo adresu pobytu na území 

České republiky, pokud byl povolen, a u právnické osoby, která je jejím statutárním 

orgánem, obchodní firmu nebo název, sídlo (název obce, její části, název ulice, číslo 

popisné nebo evidenční, popřípadě orientační číslo, poštovní směrovací číslo) a 

identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, 

a) obchodní firmu nebo název, adresu sídla, u fyzické osoby nebo u fyzických osob, 

které jsou členy jejího statutárního orgánu anebo osobou oprávněnou zastupovat 

právnickou osobu, která je členem statutárního orgánu, jméno, příjmení, rodné 

číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, adresu bydliště nebo adresu místa pobytu 

na území České republiky, pokud byl povolen, datum vzniku funkce, a u právnické 

osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, obchodní firmu nebo název, 

adresu sídla a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a datum vzniku funkce; 

údaje týkající se členů statutárního orgánu neuvádí právnická osoba, která vzniká 

zápisem do veřejného rejstříku vedeného rejstříkovým soudem68) (dále jen „veřejný 

rejstřík“), 

b) u odpovědného zástupce údaje uvedené v ustanovení odstavce 2 písm. a) obdobně, 

provozuje-li živnost prostřednictvím jeho osoby, 

c) označení a umístění organizační složky závodu v České republice a údaje uvedené v 

odstavci 2 písm. a) týkající se vedoucího organizační složky závodu36a) (s výjimkou 

rodného příjmení a údaje o místu narození), jde-li o zahraniční právnickou osobu. Je-li 

odpovědným zástupcem nebo vedoucím organizační složky závodu osoba s bydlištěm 

mimo území České republiky, uvede též místo jejího pobytu v České republice, pokud 

mu byl pobyt povolen, 

c) označení a adresu umístění odštěpného závodu v České republice, jde-li o zahraniční 

právnickou osobu; je-li odpovědným zástupcem osoba s bydlištěm mimo území 

České republiky, uvede též adresu místa jeho pobytu v České republice, pokud mu 

byl pobyt povolen, 

d) identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, 

e) předmět podnikání s vymezením podle odstavce 4, případně další doplňující údaje 

vztahující se k rozsahu živnostenského oprávnění, 

f) provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno 

bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou mobilních provozoven 

a automatů, 

g) titul nebo vědeckou hodnost osob uvedených v písmenech a) až c), pokud je budou při 

provozování živnosti používat., 
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h) případně adresu pro doručování všemi živnostenskými úřady. 

(4) Ohlašovatel je povinen vymezit předmět podnikání uvedený v ohlášení s dostatečnou 

určitostí a jednoznačností. U ohlášení živnosti volné ohlašovatel uvede obory činností, které 

bude v rámci svého podnikání vykonávat. Předmět podnikání živnosti volné musí být ohlášen 

v souladu s názvem oboru činnosti uvedeným v příloze č. 4 k tomuto zákonu. Předmět 

podnikání živnosti řemeslné a vázané musí být ohlášen v souladu s přílohami č. 1 a 2 

k tomuto zákonu v úplném nebo částečném rozsahu. 

(5) Údaje uváděné podle odstavce 2 a 3 ohlašovatel není povinen uvést v případě, že tyto 

údaje jsou již evidovány v živnostenském rejstříku, s výjimkou jeho identifikačních údajů. 

§ 45a 

(1) Fyzická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na 

živnostenském úřadu též 

a) podat přihlášku k registraci nebo oznámení určené správci daně za předpokladu, že nemá 

zákonem uloženu povinnost podávat tato podání správci daně v elektronické podobě, 

b) a)oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti podle zákona upravujícího organizaci   

         a provádění sociálního zabezpečení, 

c) b) podat přihlášku k důchodovému pojištění, 

d) c) podat přihlášku k nemocenskému pojištění, 

e) d) oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení, 

f) e) podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění. 

(2) Právnická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na 

živnostenském úřadu též 

a) podat přihlášku k registraci nebo oznámení určené správci daně za předpokladu, že nemá 

zákonem uloženu povinnost podávat tato podání správci daně v elektronické podobě, 

b) oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení. 

(3) Ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi se předkládají na tiskopise vydaném 

Ministerstvem průmyslu a obchodu. Údaje podle odstavce 1 písm. a) a podle odstavce 2 

písm. a) se podávají na tiskopise vydaném Ministerstvem financí. 

(4) Živnostenský úřad předá příslušnému správci daně údaje získané podle odstavce 1 

písm. a) a podle odstavce 2 písm. a), příslušnému orgánu sociálního zabezpečení údaje 

získané podle odstavce 1 písm. b) až d) a) až c), Úřadu práce České republiky – příslušné 

krajské pobočce a na území hlavního města Prahy pobočce pro hlavní město Prahu údaje 
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podle odstavce 1 písm. e) písm. d) a podle odstavce 2 písm. b) a příslušné zdravotní 

pojišťovně údaje získané podle odstavce 1 písm. f) písm. e). 

(5) Podnikatel může na živnostenském úřadě ve lhůtě stanovené zvláštními právními 

předpisy oznámit též změnu údajů uvedených v přihláškách nebo oznámeních podle odstavců 

1 a 2 a obsažených na tiskopise podle odstavce 3. 

(6) Údaje podle předchozích odstavců, včetně oznámení jejich změn, živnostenský úřad 

předá příslušným orgánům do 5 pracovních dnů; tato lhůta počíná běžet ode dne vzniku 

živnostenského oprávnění nebo ode dne, kdy byly odstraněny závady ohlášení nebo ohlášeny 

změny. Tyto údaje mohou být předávány v elektronické podobě, a to též způsobem 

umožňujícím dálkový přístup.  

§ 45b 

(1) Osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na 

živnostenském úřadu učinit též podání obsahující údaje požadované v přihlášce k 

registraci k dani z příjmů nebo k dani silniční. 

(2) Podnikatel může na živnostenském úřadu učinit též podání obsahující údaje 

požadované v oznámení o změně registračních údajů vztahující se k registraci k dani z 

příjmů nebo k dani silniční. 

(3) Podání obsahující údaje požadované v přihlášce k registraci nebo v oznámení o 

změně registračních údajů podle odstavců 1 a 2 lze učinit pouze  

a) elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné Ministerstvem průmyslu a 

obchodu, nebo 

b) ústně do protokolu. 

(4) Živnostenský úřad předá příslušnému správci daně údaje podle odstavců 1 a 2 v 

elektronické podobě ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně pro přihlášku k 

registraci a pro oznámení o změně registračních údajů. 

(5) K předání údajů správci daně musí dojít do 3 pracovních dnů ode dne, kdy 

osoba podle odstavce 1 nebo 2 učinila vůči živnostenskému úřadu podání obsahující tyto 

údaje. 

(6) Na předání údajů živnostenským úřadem správci daně se hledí jako na podání 

přihlášky k registraci nebo oznámení o změně registračních údajů, které učinila osoba 

podle odstavce 1 nebo 2. 

§ 46 

(1) Fyzická osoba připojí k ohlášení, pokud zákon nestanoví jinak 

a) je-li občanem jiného členského státu Evropské unie, výpis z evidence trestů nebo 

rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu 

nebo členského státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů 
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s přílohou25b) obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu, 

jehož je občanem, nebo členského státu posledního pobytu; je-li členským státem 

posledního pobytu Česká republika, postupuje se podle § 6 odst. 3 věty druhé třetí. 

Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická 

osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným 

orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným 

orgánem členského státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce; 

doklad podle tohoto písmene může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace, 

pokud prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti, 

b) je-li občanem jiného státu než státu uvedeného v písmenu a) a nemá-li na území České 

republiky povolen trvalý pobyt, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný 

státem, jehož je fyzická osoba občanem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů 

nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti 

učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu, jehož je občanem, nebo před 

notářem nebo jiným příslušným orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí 

být starší než 3 měsíce, 

c) je-li odpovědný zástupce občanem členského státu Evropské unie, doklady podle 

písmene a), je-li odpovědný zástupce občanem jiného státu než členského státu Evropské 

unie a nemá-li na území České republiky povolen trvalý pobyt, doklady podle 

písmene b); tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce, 

d) doklad prokazující její odbornou způsobilost, popřípadě odbornou způsobilost 

odpovědného zástupce, pokud ji zákon vyžaduje, 

e) je-li zahraniční fyzickou osobou, doklady o pobytu, vyplývá-li tato povinnost 

z § 5 odst. 5; zahraniční fyzická osoba, která zřizuje na území České republiky 

organizační složku závodu odštěpný závod, doklad prokazující, že má tento závod mimo 

území České republiky a doklady o jeho provozování; doklad o provozování závodu 

nedokládá občan členského státu Evropské unie, 

f) doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístila sídlo, liší-li se od 

jejího bydliště (§ 5 odst. 2), nebo má-li bydliště na adrese sídla ohlašovny53), zvláštní 

matriky53) nebo na adrese sídla správního orgánu54), nebo do nichž umístila na území 

České republiky organizační složku závodu odštěpný závod zahraniční osoby; 

                                                
68)

 Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění 

pozdějších předpisů. 

25b) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů. 

53) § 10 odst. 5 a § 10a zákona č. 133/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

54) § 98a odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 274/2008 Sb. 
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k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka 

nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním 

souhlasí, 

g) prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na 

prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně 

před živnostenským úřadem nebo nezaslal-li odpovědný zástupce prohlášení tomuto 

úřadu podepsané způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje účinky 

vlastnoručního podpisu69), 

h) doklad o zaplacení správního poplatku podle zvláštního právního předpisu36i). 

(2) Právnická osoba připojí k ohlášení 

a) je-li právnickou osobou se sídlem na území jiného státu než České republiky, výpis 

z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním 

orgánem tohoto státu, prokazující, že u ní není překážka provozování živnosti podle 

§ 8 odst. 5; tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce, 

b) nevydává-li stát uvedený v písmenu a) výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, 

čestné prohlášení učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem tohoto státu 

o tom, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5; tyto doklady nesmí 

být starší než 3 měsíce, 

c) je-li odpovědný zástupce občanem členského státu Evropské unie, doklady podle 

odstavce 1 písm. a), je-li odpovědný zástupce občanem jiného státu než členského státu 

Evropské unie a nemá-li na území České republiky povolen trvalý pobyt, doklady podle 

odstavce 1 písm. b); tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce, 

d) doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce, 

e) doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud zápis do obchodního 

nebo obdobného rejstříku nebyl ještě proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba 

je zapsána do příslušného rejstříku, s výjimkou obchodního nebo jiného veřejného 

rejstříku, pokud byl již zápis proveden; zahraniční právnická osoba výpis z obchodního 

nebo obdobného rejstříku vedeného ve státě sídla a doklad o provozování závodu 

v zahraničí; doklad o provozování závodu v zahraničí nepředkládá právnická osoba se 

                                                
36i) Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

69) 
§ 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 

dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.  

§ 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. 
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sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském 

státu Evropské unie; výpis z rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce, 

f) doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba na 

území České republiky sídlo, není-li ohlašovaná adresa sídla již zapsána v obchodním 

rejstříku nebo jiné evidenci, pokud je tento doklad stanoven zvláštním právním 

předpisem jako podmínka zápisu do této evidence; k doložení právního důvodu pro 

užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového 

prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí, 

g) doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž je na území České republiky 

umístěna organizační složka závodu umístěn odštěpný závod zahraniční osoby, není-li 

ohlašovaná adresa již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, pokud je tento 

doklad stanoven zvláštním právním předpisem jako podmínka zápisu do této evidence; 

k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka 

nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním 

souhlasí, 

h) prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na 

prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně 

před živnostenským úřadem nebo nezaslal-li odpovědný zástupce prohlášení tomuto 

úřadu podepsané způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky 

vlastnoručního podpisu69), 

i) doklad o zaplacení správního poplatku podle zvláštního právního předpisu.36i) 

(3) Podává-li ohlášení nezletilá osoba, které byla soudem přiznána svéprávnost, nebo 

u které soud přivolil k souhlasu zákonného zástupce k samostatnému provozování 

podnikatelské činnosti, doloží též rozhodnutí soudu o přiznání svéprávnosti nebo přivolení 

soudu k souhlasu zákonného zástupce. 

(4) Doklady o vzdělání vydané v zahraničí musí být opatřeny nostrifikační doložkou 

podle zvláštního právního předpisu31d), v případě dokladů o vysokoškolském vzdělání 

osvědčením o uznání podle zvláštního právního předpisu31e). 

(5) Povinnost předkládat doklady opatřené nostrifikační doložkou nebo osvědčením 

o uznání podle odstavce 4 se nevztahuje na doklady o vzdělání vydané v členském státu 

Evropské unie nebo předkládané osobou z tohoto státu. 

(6) Ohlašovatel není povinen připojit k ohlášení doklady uvedené v odstavcích 1 a 2, 

pokud dokládané skutečnosti jsou zjistitelné ze základních registrů nebo pokud si tyto 

                                                
31d) § 108 zákona č. 561/2004 Sb. Vyhláška č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a 

nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami. 

31e) § 89 a 90 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění zákona č. 165/2006 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb. 
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skutečnosti může živnostenský úřad ověřit bezúplatně dálkovým přístupem z údajů 

katastru nemovitostí. Ohlašovatel dále není povinen připojit doklady podle odstavce 1 písm. 

a), b), d) a f) a odstavce 2 písm. a), b), d), f) a g) vztahující se k osobě zapsané v 

živnostenském rejstříku, pokud tyto doklady byly již připojeny k některému z ohlášení, k 

některé žádosti o koncesi nebo k oznámení změny a pokud skutečnosti, které tyto doklady 

osvědčují, zůstaly beze změny; doklady uvedené v odstavci 1 písm. a) a b) a v odstavci 2 

písm. a) a b) nesmí být starší než 3 měsíce. 

(7) Jsou-li doklady uvedené v odstavci 1 písm. a), b), d) a f) a v odstavci 2 písm. a), b), 

d), f) a g) předloženy v listinné podobě, živnostenský úřad z nich vytvoří elektronické kopie, 

které ukládá podle § 60 odst. 1 do živnostenského rejstříku. 

§ 47 

(1) Splnil-li ohlašovatel všechny podmínky stanovené zákonem, provede živnostenský 

úřad zápis do živnostenského rejstříku do 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení a vydá 

podnikateli výpis. 

(2) Ve výpisu vydaném fyzické osobě se uvede 

a) jméno a příjmení, titul nebo vědecká hodnost, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum 

narození podnikatele a jeho bydliště, u zahraniční osoby bydliště mimo území České 

republiky, místo pobytu v České republice, pokud byl povolen, označení a umístění 

organizační složky závodu v České republice, byla-li zřízena, a jméno, příjmení, titul 

nebo vědecká hodnost, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození a bydliště, 

popřípadě místo pobytu v České republice jejího vedoucího, 

a) jméno a příjmení, titul nebo vědecká hodnost, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum 

narození podnikatele a adresa jeho bydliště, u zahraniční osoby adresa bydliště 

mimo území České republiky, adresa místa pobytu v České republice, pokud byl 

povolen, označení a adresa umístění odštěpného závodu v České republice, byl-li 

zřízen, 

b) obchodní firma, je-li fyzická osoba zapsána do obchodního rejstříku a identifikační číslo 

osoby, bylo-li přiděleno, 

c) předmět podnikání v úplném nebo částečném rozsahu podle § 45 odst. 4, případně další 

doplňující údaje vztahující se k rozsahu živnostenského oprávnění, pokud je podnikatel 

v ohlášení uvedl, 

d) sídlo adresa sídla, 

e) doba platnosti živnostenského oprávnění; u osoby, na kterou se vztahuje povinnost mít 

povolený pobyt podle § 5 odst. 5, se touto dobou rozumí doba povoleného pobytu, 

f) den vzniku živnostenského oprávnění, 

g) datum a místo vydání výpisu. 
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(3) Ve výpisu vydaném právnické osobě se uvede 

a) obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, u 

zahraniční osoby označení a umístění organizační složky závodu v České republice a 

jméno, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum 

narození a bydliště, popřípadě místo pobytu v České republice jejího vedoucího, 

a) obchodní firma nebo název, adresa sídla, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, 

u zahraniční osoby označení a adresa umístění odštěpného závodu v České 

republice, 

b) předmět podnikání v úplném nebo částečném rozsahu podle § 45 odst. 4, případně další 

doplňující údaje vztahující se k rozsahu živnostenského oprávnění, pokud je podnikatel 

v ohlášení uvedl, 

c) doba platnosti živnostenského oprávnění,  

d) den vzniku živnostenského oprávnění, 

e) datum a místo vydání výpisu. 

(4) Nemá-li ohlášení náležitosti podle § 45 a 46, vyzve živnostenský úřad ohlašovatele ve 

lhůtě podle odstavce 1 k odstranění závad. Ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu k jejich 

odstranění, nejméně však 15 dnů. Jsou-li k tomu závažné důvody, může živnostenský úřad na 

žádost podnikatele prodloužit lhůtu i opakovaně. Po dobu lhůty uvedené ve výzvě neběží 

lhůta pro provedení zápisu do živnostenského rejstříku a vydání výpisu. 

(5) Odstraní-li ohlašovatel závady ve stanovené lhůtě nebo ve lhůtě prodloužené, 

považuje se ohlášení od počátku za bezvadné. Neodstraní-li ohlašovatel závady ve stanovené 

nebo prodloužené lhůtě, živnostenský úřad zahájí řízení a rozhodne o tom, že živnostenské 

oprávnění ohlášením nevzniklo; jedná-li se o ohlášení osob uvedených v § 10 odst. 4, 

živnostenský úřad rozhodne o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik 

živnostenského oprávnění. Pokud ohlašovatel před vydáním rozhodnutí závady odstraní 

a živnostenský úřad zjistí, že jsou splněny podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, 

řízení ukončí zápisem do živnostenského rejstříku a vydá výpis. 

(6) Nesplňuje-li ohlašovatel podmínky stanovené tímto zákonem, živnostenský úřad 

zahájí řízení a rozhodne o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo. Jedná-li se 

o  ohlášení osoby podle § 10 odst. 4, živnostenský úřad rozhodne o tom, že ohlašovatel 

nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění. 

(7) Jedná-li se o ohlášení zahraniční fyzické osoby, která je povinna doložit též doklad 

o povolení k pobytu podle § 5 odst. 5 a která prokázala splnění všech podmínek s výjimkou 

podmínky povolení k pobytu, vydá živnostenský úřad zahraniční fyzické osobě pro účely 

řízení o povolení k pobytu výpis s údaji podle § 47 odst. 2 s výjimkou údaje podle písmene e). 

Právo provozovat živnost vznikne této osobě dnem doložení dokladu prokazujícího udělení 
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dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu živnostenskému úřadu, u kterého 

byla živnost ohlášena. Nesplňuje-li zahraniční fyzická osoba všeobecné a zvláštní podmínky 

provozování živnosti, rozhodne živnostenský úřad o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky 

pro vznik živnostenského oprávnění. 

(8) Doloží-li osoba uvedená v odstavci 7 doklad o povolení k pobytu podle zvláštního 

právního předpisu24b) do 3 pracovních dnů ode dne ohlášení místa pobytu cizince na území 

České republiky37), živnostenský úřad do 5 pracovních dnů vydá výpis podle § 47 odst. 2. 

Nedoloží-li tato osoba doklad o povolení k pobytu ve stanovené lhůtě, živnostenský úřad 

rozhodne o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění. 

Stejně živnostenský úřad rozhodne i v případě, že uvedená osoba nedoložila doklad 

o povolení k pobytu ve lhůtě 6 měsíců ode dne doručení výpisu podle odstavce 7. 

Živnostenský úřad do živnostenského rejstříku zapíše skutečnost, že ohlašovatel nesplnil 

podmínky pro vznik živnostenského oprávnění. 

(9) Nemůže-li živnostenský úřad ze závažných důvodů provést zápis do živnostenského 

rejstříku a vydat výpis ve lhůtě podle odstavce 1 a nejedná-li se o postup podle odstavce 4, 

požádá nadřízený orgán o prodloužení lhůty k jeho vydání. Ohlašovatele živnosti je povinen 

o prodloužení lhůty a důvodech prodloužení informovat.  

(10) Zjistí-li živnostenský úřad, že zápis do živnostenského rejstříku na základě ohlášení 

byl proveden v rozporu se zákonem, zahájí řízení o zrušení příslušného živnostenského 

oprávnění. Řízení ukončí provedením nového zápisu a vydá nový výpis nebo vydá rozhodnutí 

o zrušení živnostenského oprávnění. 

(11) Chyby v psaní a jiné zřejmé nesprávnosti v zápisu v živnostenském rejstříku nebo ve 

výpisu z něj živnostenský úřad kdykoli opraví provedením opravného zápisu a podnikateli 

vydá výpis. 

§ 48 

(1) Živnostenský úřad zašle výpis, případně jiným způsobem (§ 60 odst. 67) sdělí údaje 

o živnosti a podnikateli místně příslušnému správci daně vykonávajícímu správu daně 

z  příjmů, Českému statistickému úřadu, správě sociálního zabezpečení místně příslušné podle 

bydliště nebo sídla podnikatele, u zahraniční osoby podle místa povoleného pobytu, sídla 

nebo umístění organizační složky odštěpného závodu zahraniční osoby, příslušné zdravotní 

pojišťovně, je-li mu známa, orgánu nebo organizaci, která podle zvláštního zákona vede 

registr všech pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění, a rejstříkovému soudu u osob, 

které se zapisují do obchodního rejstříku veřejných rejstříků. Tato povinnost živnostenského 

úřadu se vztahuje i na změny v živnostenském rejstříku, včetně změn živnostenského 

oprávnění při pokračování v provozování živnosti po úmrtí podnikatele, na přerušení 

                                                
37) § 93 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
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a pozastavení provozování živnosti, na rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění, na 

rozhodnutí o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo, a na opatření vydané podle 

§ 47 odst. 10 a 11. 

(2) Živnostenský úřad neprodleně oznámí Ministerstvu vnitra vydání výpisu zahraniční 

fyzické osobě podle § 47 odst. 7, vznik živnostenského oprávnění, pozastavení a zrušení 

živnostenského oprávnění a rozhodnutí o tom, že živnostenské oprávnění nevzniklo, přerušení 

provozování živnosti, skutečnost, že ohlašovatel nebo žadatel o koncesi nesplnil podmínky 

pro vznik živnostenského oprávnění, rozhodnutí o zastavení řízení o udělení koncese 

a rozhodnutí o zamítnutí žádosti o udělení koncese. 

(3) Živnostenský úřad plní povinnosti uvedené v odstavci 1 ve lhůtě 30 dnů ode dne 

provedení zápisu do živnostenského rejstříku, pokud tento zákon nestanoví jinak. 

§ 49 

(1) Podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění 

týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti, a předložit doklady 

o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku; to neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané 

v základních registrech28d), v obchodním nebo jiném veřejném rejstříku nebo v informačním 

systému evidence obyvatel38e), pokud je podnikatel občanem České republiky, anebo 

v informačním systému cizinců31g), pokud je podnikatel cizincem. Změny a doplnění údajů 

získaných z těchto registrů, systémů nebo z  obchodního rejstříku veřejných rejstříků zapíše 

živnostenský úřad bez zbytečného odkladu do živnostenského rejstříku. Předloží-li podnikatel 

doklady uvedené v § 46 odst. 1 písm. a), b), d) a f) a v odstavci 2 písm. a), b), d), f) a g), 

postupuje živnostenský úřad podle § 46 odst. 7 obdobně. 

(2) Pro předkládání dokladů k oznámení změn a doplnění podle odstavce 1 věty první 

platí § 46 odst. 6 věta druhá přiměřeně. 

(3) Na základě oznámení podle odstavce 1 živnostenský úřad provede zápis do 

živnostenského rejstříku a podle okolností případu vydá výpis (§ 47 odst. 2 nebo 3) nebo 

informuje podnikatele o provedeném zápisu. Není-li oznámená změna nebo doplnění 

doložena doklady podle odstavce 1, živnostenský úřad vyzve podnikatele k předložení 

dokladů, stanoví lhůtu pro splnění této povinnosti, která činí nejméně 15 dní, a zápis 

do živnostenského rejstříku do předložení dokladů neprovede. Týká-li se změna rozsahu 

předmětu podnikání a není-li doložena doklady podle tohoto zákona, rozhodne živnostenský 

úřad v samostatném řízení, že živnostenské oprávnění v rozsahu oznámené změny ohlášením 

nevzniklo. Nesplní-li podnikatel oznamovací povinnost podle odstavce 1 a živnostenský úřad 

                                                
38e) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon 

o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů. 

31g) § 158 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých 

zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb. 
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změnu údajů prokazatelně zjistí, zapíše ji bez zbytečného odkladu do živnostenského 

rejstříku. 

(4) Jedná-li se o změnu odpovědného zástupce, podnikatel je povinen doložit k oznámení 

doklady podle § 46 a živnostenský úřad v případě, že podnikatelem ustanovený odpovědný 

zástupce splňuje podmínky provozování živnosti, provede zápis do živnostenského rejstříku 

a o provedeném zápisu informuje podnikatele. Nesplňuje-li podnikatelem ustanovený 

odpovědný zástupce podmínky provozování živnosti nebo nemá-li podnikatel ustanoveného 

odpovědného zástupce, ačkoli to zákon vyžaduje, zahájí živnostenský úřad řízení 

o pozastavení provozování živnosti podle § 58 odst. 3. 

(5) Změní-li se bydliště podnikatele a podnikatel oznámil živnostenskému úřadu, že při 

změně bydliště požaduje změnit sídlo na stejnou adresu, jako je adresa bydliště, není povinen 

při změně bydliště změnu sídla živnostenskému úřadu oznamovat. 

(6) Zjistí-li živnostenský úřad, že zápis změny nebo doplnění do živnostenského rejstříku 

byl proveden v rozporu se zákonem, postupuje podle § 47 odst. 10 obdobně. 

(7) Při nápravě chyb v psaní a jiných zřejmých nesprávností v zápisu změny nebo 

doplnění v živnostenském rejstříku nebo ve výpisu z něj postupuje živnostenský úřad podle 

ustanovení § 47 odst. 11 obdobně. 

§ 56 

Změny údajů uvedených v žádosti o koncesi 

(1) Podnikatel je povinen oznámit živnostenskému úřadu všechny změny a doplnění 

týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o koncesi a předložit 

o nich doklady do 15 dnů ode dne jejich vzniku; to neplatí, pokud se jedná o změny a 

doplnění již zapsané v základních registrech28d), v obchodním nebo jiném veřejném rejstříku 

nebo v informačním systému evidence obyvatel38e), pokud je podnikatel občanem České 

republiky, anebo v informačním systému cizinců31g), pokud je podnikatel cizincem. Změny a 

doplnění údajů získaných z těchto registrů, systémů nebo z obchodního rejstříku veřejných 

rejstříků zapíše živnostenský úřad bez zbytečného odkladu do živnostenského rejstříku. 

Předloží-li podnikatel doklady uvedené v § 46 odst. 1 písm. a), b), d) a f) a v odstavci 2 písm. 

a), b), d), f) a g), postupuje živnostenský úřad podle § 46 odst. 7 obdobně.   

(2) Pro předkládání dokladů k oznámení změn a doplnění podle odstavce 1 věty první 

platí § 46 odst. 6 věta druhá přiměřeně.   

(3) Na základě oznámení podle odstavce 1 živnostenský úřad podle okolností případu 

změní rozhodnutí o udělení koncese, provede zápis změn do živnostenského rejstříku, vydá 

výpis (§ 47 odst. 2 nebo 3) nebo informuje podnikatele o provedeném zápisu nebo rozhodne o 

pozastavení provozování živnosti nebo o zrušení živnostenského oprávnění. Nesplní-li 

podnikatel oznamovací povinnost podle odstavce 1, a živnostenský úřad změnu údajů 

prokazatelně zjistí, zapíše ji bez zbytečného odkladu do živnostenského rejstříku.  
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(4) Změny týkající se rozsahu předmětu podnikání a podmínek provozování živnosti 

provede živnostenský úřad změnou rozhodnutí o udělení koncese z vlastního nebo jiného 

podnětu. Následně provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá výpis se změněnými 

údaji ve lhůtě podle § 54 odst. 1.  

(5) Na řízení o změně rozhodnutí o udělení koncese se vztahuje přiměřeně ustanovení § 

52 a 53. Řízení o změně podmínek uložených v rozhodnutí o udělení koncese podle § 27 odst. 

3 zahajuje živnostenský úřad z vlastního nebo jiného podnětu.  

(6) Změní-li se bydliště podnikatele a podnikatel oznámil živnostenskému úřadu, že při 

změně bydliště požaduje změnit sídlo na stejnou adresu, jako je adresa bydliště, není povinen 

při změně bydliště změnu sídla živnostenskému úřadu oznamovat.  

(7) Pro opravu chybného zápisu změny nebo doplnění údajů do živnostenského rejstříku 

živnostenský úřad přiměřeně použije ustanovení § 54 odst. 4 nebo § 47 odst. 11. 

§ 58 

(1) Živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění, jestliže 

a) podnikatel již nesplňuje podmínky podle § 6 odst. 1 písm. a) nebo b), 

b) nastanou překážky podle § 8, nejedná-li se o překážku podle § 8 odst. 5 u živnosti volné,  

c) podnikatel o to požádá, nebo 

d) podnikatel neprokáže právní důvod užívání prostor podle § 31 odst. 2. 

 (2) Živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění nebo pozastaví provozování živnosti 

na návrh orgánu státní správy vydávajícího stanovisko podle § 52 odst. 1 z důvodu, že 

podnikatel závažným způsobem porušil nebo porušuje podmínky stanovené rozhodnutím 

o udělení koncese, tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy. Obdobně živnostenský 

úřad postupuje v případě, že zahraniční fyzická osoba, jejíž oprávnění provozovat živnost na 

území České republiky je vázáno na povolení k pobytu na území České republiky 

(§ 5 odst. 5), tuto podmínku nesplňuje.  

(3) Živnostenský úřad může živnostenské oprávnění zrušit nebo v odpovídajícím rozsahu 

provozování živnosti pozastavit, jestliže podnikatel závažným způsobem porušil nebo 

porušuje podmínky stanovené rozhodnutím o udělení koncese, tímto zákonem nebo 

zvláštními právními předpisy. Živnostenský úřad může živnostenské oprávnění zrušit též na 

návrh příslušné správy sociálního zabezpečení, jestliže podnikatel neplní závazky vůči státu. 

Živnostenský úřad může zrušit podnikateli živnostenské oprávnění, jestliže podnikatel 

neprovozuje živnost po dobu delší než 4 roky; to neplatí, pokud podnikatel oznámil přerušení 

provozování živnosti podle § 31 odst. 11. 

(4) Živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění, pokud zahraniční fyzická 

osoba, jejíž oprávnění provozovat živnost na území České republiky je vázáno na 

povolení k pobytu na území České republiky (§ 5 odst. 5), tuto podmínku nesplňuje. 
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(5) Živnostenský úřad může zrušit podnikateli živnostenské oprávnění, jestliže 

podnikatel neprovozuje živnost po dobu delší než 4 roky; to neplatí, pokud podnikatel 

oznámil přerušení provozování živnosti podle § 31 odst. 11. 

(4) (5) (6) Živnostenský úřad pozastaví provozování živnosti v provozovně, jsou-li při 

provozování živnosti v dané provozovně závažným způsobem porušeny nebo jsou-li 

porušovány povinnosti stanovené tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy. 

 (5) (6) (7) Živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění na žádost podnikatele ke dni, 

který mu podnikatel oznámí, nejdříve však ke dni doručení žádosti. Není-li datum zrušení 

podnikatelem uvedeno, je živnostenské oprávnění zrušeno ke dni nabytí právní moci 

rozhodnutí živnostenského úřadu. Je-li zahájeno řízení o zrušení živnostenského oprávnění 

podle odstavce 2 nebo 3, nelze rozhodnout o zrušení téhož živnostenského oprávnění na 

žádost podnikatele dříve, než bude rozhodnuto o zrušení živnostenského oprávnění 

podle odstavce 2 nebo 3. 

 (6) (8) V rozhodnutí o pozastavení provozování živnosti podle odstavců 2 až 4 a 3 nebo 

o pozastavení provozování živnosti v provozovně podle odstavce 6 živnostenský úřad 

stanoví dobu, po kterou nelze živnost provozovat; tato doba nesmí být delší než 1 rok. Doba 

pozastavení provozování živnosti nesmí být delší než 1 rok. Nebudou-li ve stanovené době 

odstraněny důvody, které k pozastavení vedly, živnostenský úřad podle okolností 

případu opětovně rozhodne o pozastavení provozování živnosti v provozovně, nebo 

živnostenské oprávnění podnikatele zruší.   

HLAVA IV 

ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK 

§ 60 

(1) Živnostenský rejstřík je informačním systémem veřejné správy38d) vedeným 

v elektronické podobě, ve kterém jsou evidovány údaje uvedené v odstavci 2 a údaje 

statistického a evidenčního charakteru související s provozováním živnosti. Za tím účelem 

jsou přebírány informace a údaje z jiných informačních systémů a registrů. Správcem 

živnostenského rejstříku je Živnostenský úřad České republiky a jeho provozovateli jsou 

krajské živnostenské úřady v rozsahu stanoveném v odstavcích 3 až 5 a obecní živnostenské 

úřady v rozsahu stanoveném v odstavcích 2 až 5. Obecní živnostenské úřady do tohoto 

informačního systému ukládají dokumenty prokazující splnění podmínek stanovených tímto 

zákonem uvedené v § 46 odst. 7.  

(2) Do živnostenského rejstříku se zapisují následující údaje včetně jejich změn: 

                                                
38d) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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a) u fyzické osoby jméno, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, státní občanství, bydliště, 

u zahraniční fyzické osoby též místo pobytu v České republice, pokud byl povolen, rodné 

číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, identifikační číslo osoby, popřípadě obchodní 

firma a  sídlo, u odpovědného zástupce jméno, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, 

státní občanství, bydliště nebo pobyt na území České republiky, rodné číslo, bylo-li 

přiděleno, datum narození, a u zahraniční osoby též označení a adresu organizační složky 

závodu umístěné v České republice a u vedoucího organizační složky závodu umístěné 

v České republice jméno, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, státní občanství, bydliště 

nebo pobyt na území České republiky, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození; 

u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo osoby 

a u fyzických osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členy nebo osobou 

oprávněnou zastupovat právnickou osobu, která je statutárním orgánem, u odpovědného 

zástupce a u vedoucího organizační složky závodu zahraniční osoby jméno, příjmení, titul 

nebo vědecká hodnost, státní občanství, bydliště nebo pobyt na území České republiky, 

rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození a dále označení a adresa organizační složky 

závodu umístěné v České republice; státní občanství se nezapisuje u fyzických osob, 

které jsou statutárním orgánem nebo jeho členy nebo osobou oprávněnou zastupovat 

právnickou osobu, která je statutárním orgánem, 

a)  identifikační údaje, a to u  

1. fyzické osoby jméno, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, státní občanství, 

adresa bydliště, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, identifikační číslo 

osoby, má-li obchodní firmu, obchodní firma a adresa sídla, 

2. zahraniční fyzické osoby údaje uvedené v bodě 1 a dále též adresa místa pobytu 

v České republice, pokud byl povolen, označení a adresa umístění jejího odštěpného 

závodu v České republice a údaje uvedené v bodě 7 týkající se vedoucího tohoto 

odštěpného závodu, 

3. právnické osoby obchodní firma nebo název, adresa sídla, identifikační číslo 

osoby a údaje uvedené v bodě 5 a 6 týkající se členů jejího statutárního orgánu,  

4. zahraniční právnické osoby údaje uvedené v bodě 3 a dále též označení a adresa 

odštěpného závodu umístěného v České republice a údaje uvedené v bodě 7 týkající 

se vedoucího tohoto odštěpného závodu, 

5. fyzické osoby, která je členem statutárního orgánu právnické osoby nebo osobou 

oprávněnou zastupovat právnickou osobu, která je členem statutárního orgánu, 

jméno, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, adresa bydliště nebo adresa místa 

pobytu na území České republiky, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, 

datum vzniku a zániku funkce, 
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6. právnické osoby, která je členem statutárního orgánu, obchodní firma nebo 

název, adresa sídla, identifikační číslo osoby, datum vzniku a zániku funkce,  

7. vedoucího odštěpného závodu zahraniční osoby jméno, titul nebo vědecká 

hodnost, státní občanství, adresa bydliště nebo adresa místa pobytu na území České 

republiky a adresa bydliště mimo území České republiky, rodné číslo, bylo-li 

přiděleno, datum narození, datum vzniku a zániku funkce, 

8. odpovědného zástupce jméno, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, státní 

občanství, adresa bydliště nebo adresa místa pobytu na území České republiky a 

adresa bydliště mimo území České republiky, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum 

narození, datum ustanovení a ukončení výkonu jeho funkce, 

b) předmět podnikání, 

c) druh živnosti, 

d) provozovna nebo provozovny, v nichž je živnost provozována, s výjimkou automatů 

a mobilních provozoven, s údaji podle § 17 odst. 5 písm. d) a e) c) a d), včetně 

identifikačního čísla provozovny, popřípadě s údaji podle § 58 odst. 4 6, 

e) doba platnosti živnostenského oprávnění, 

f) datum vzniku živnostenského oprávnění, 

g) doba pozastavení nebo přerušení provozování živnosti, 

h) datum zániku živnostenského oprávnění, 

i) datum doručení výpisu podle § 10 odst. 4, 

j) rozhodnutí o úpadku, rozhodnutí o tom, že dlužník není v úpadku, rozhodnutí 

o způsobu řešení úpadku, a rozhodnutí o zrušení konkursu, rozhodnutí o splnění 

reorganizačního plánu nebo jeho podstatných částí, rozhodnutí o splnění oddlužení 

a rozhodnutí o zastavení insolvenčního řízení z důvodu, že pro uspokojení věřitelů je 

majetek dlužníka zcela nepostačující, 

k) vstup právnické osoby do likvidace, 

l) překážky provozování živnosti podle § 8, 

m) pokuty uložené živnostenskými úřady a sankční opatření uložená jinými správními 

orgány v souvislosti s podnikáním, s výjimkou blokových pokut, 

n) další doplňující údaje vztahující se k rozsahu živnostenského oprávnění (§ 45 odst. 2 

písm. e), § 45 odst. 3 písm. e) a § 45 odst. 4) a podmínkám provozování živnosti (§ 27), 

o) adresa místa, kde lze vypořádat případné závazky po ukončení činnosti v provozovně, 
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p) osoba pokračující v provozování živnosti po zemřelém podnikateli; údaje o této osobě se 

zapisují přiměřeně podle písmene a), 

q) nesplnění podmínek provozování živnosti podle § 10 odst. 5, § 47 odst. 8 a § 52 odst. 2., 

r) adresa pro doručování podle § 45 odst. 2 písm. k) a podle § 45 odst. 3 písm. h). 

(3) Živnostenský rejstřík je veřejným seznamem v části tvořené údaji uvedenými 

v odstavci 2, pokud není dále stanoveno jinak. Živnostenský rejstřík je neveřejným seznamem 

v části tvořené 

a) údaji uvedenými v odstavci 2 písm. m) a r), údaji o bydlišti a místě pobytu na území 

České republiky, bydlišti mimo území České republiky a rodnými čísly, 

b) ostatními údaji uvedenými v odstavci 2 po uplynutí 4 let ode dne zániku posledního 

živnostenského oprávnění podnikatele, kdy budou tyto údaje převedeny z veřejné části 

živnostenského rejstříku do části neveřejné; tyto údaje jsou opět zařazeny do veřejné části 

živnostenského rejstříku v případě, že podnikatel znovu získá živnostenské oprávnění, 

c) ostatními údaji uvedenými v odstavci 2 v případě nesplnění podmínek provozování 

živnosti podle § 10 odst. 5, § 47 odst. 8 a § 52 odst. 2,  

d) dokumenty uloženými podle odstavce 1. 

(4) Živnostenský úřad poskytuje 

a) údaje uvedené v odstavci 3 písm. a) podnikateli, kterého se týkají, správnímu orgánu, 

pokud tyto údaje potřebuje pro výkon své činnosti, a v případech stanovených jinými 

právními předpisy, 

b) údaje uvedené v odstavci 3 písm. b) a c) osobě, která prokáže právní zájem, a to 

v rozsahu uvedeném v odstavci 5 písm. b) až d). 

(5) Na požádání živnostenský úřad z živnostenského rejstříku vydává v listinné nebo 

elektronické podobě za podmínek uvedených v odstavci 4 

a) výpis podle § 47 odst. 2 nebo 3; tento výpis se vydá podnikateli, kterého se týká,  

b) úplný výpis, který obsahuje všechny údaje podle odstavce 2, 

c) částečný výpis, který obsahuje údaje v požadovaném rozsahu,  

d) potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v živnostenském rejstříku určitý 

zápis není. 

(5) Na žádost vydá živnostenský úřad v listinné nebo elektronické podobě a za 

podmínek uvedených v odstavci 4 o jedné osobě identifikované v žádosti z 

živnostenského rejstříku  

a) výpis podle § 47 odst. 2 nebo 3; tento výpis se vydá podnikateli, kterého se týká, 
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b) úplný výpis týkající se jedné osoby, který obsahuje všechny údaje podle odstavce 2, 

c) částečný výpis týkající se jedné osoby, který obsahuje údaje v požadovaném rozsahu, 

d) potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v živnostenském rejstříku 

určitý zápis není. 

(6) Na žádost vydá živnostenský úřad z veřejné části živnostenského rejstříku 

sestavu v listinné nebo elektronické podobě, jejímž obsahem mohou být pouze základní 

identifikační údaje o podnikateli, a to jméno, příjmení, nebo obchodní firma, popřípadě 

název, adresa sídla a identifikační číslo osoby, a dále, pokud to žadatel požaduje, 

předmět podnikání a umístění provozovny. Sestava obsahuje údaje platné ke dni 

zpracování sestavy. Tuto sestavu žadatel nesmí zveřejnit ani poskytnout třetí osobě. 

(6) (7) Údaje vedené ve veřejné části živnostenského rejstříku Živnostenský úřad České 

republiky39) zpřístupňuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup 

k těmto údajům. Takto zveřejněné údaje nelze znovu zveřejnit, to neplatí pro informační 

systémy veřejné správy. Údaje z veřejné části živnostenského rejstříku podle odstavce 5 

písm. b) se rovněž vydávají jako ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy 

podle zákona upravujícího informační systémy veřejné správy38d). Údaje z živnostenského 

rejstříku poskytuje Živnostenský úřad České republiky orgánům uvedeným v § 48, orgánům 

podle jiného právního předpisu a správnímu orgánu, pokud tyto údaje potřebuje pro výkon 

své činnosti, v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup, případně jiným 

dohodnutým způsobem. Při předávání údajů podle § 45a odst. 4 a § 45b se postupuje 

obdobně.  

(7) (8) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Živnostenskému 

úřadu České republiky, krajským a obecním živnostenským úřadům39) pro potřeby řízení 

před těmito úřady podle tohoto zákona, živnostenským úřadem a pro potřeby vedení 

živnostenského rejstříku a pro výkon jejich kontrolní působnosti podle jiných právních 

předpisů70) 

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 

c) údaje z agendového informačního systému cizinců. 

                                                
39) Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů. 

38d) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
70) 

Například zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 

Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.  
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(8) (9) Poskytovanými údaji podle odstavce 7 8 písm. a) jsou 

a) příjmení, 

b) jméno, popřípadě jména, 

c) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 

a stát, kde se narodil, 

d) adresa místa pobytu, 

e) druh a číslo identifikačního dokladu, 

e) f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 

datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 

o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který 

subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto 

rozhodnutí, 

f) g) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 

(9)  (10) Poskytovanými údaji podle odstavce 7 8 písm. b) jsou 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 

b) datum a místo narození, 

c) rodné číslo, 

d) státní občanství, 

e) adresa místa trvalého pobytu, 

f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, datum, místo 

a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 

g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo 

den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, 

h) omezení svéprávnosti. 

(10)  (11) Poskytovanými údaji podle odstavce 7 8 písm. c) jsou 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení, 

b) datum narození, 

c) pohlaví, 

d) místo a stát narození, 

e) rodné číslo, bylo-li přiděleno, 
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f) státní občanství, 

g) druh a adresa místa pobytu, 

h) číslo a platnost oprávnění k pobytu, 

i) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu, 

j) omezení svéprávnosti, 

k) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České 

republiky, 

l) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož 

území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí, 

m) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo 

den, který subjekt údajů nepřežil. 

(11) (12) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 

využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 

informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.  

(12) (13) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít a uchovávat vždy jen 

takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob 

§ 62 

(1) Právnická osoba jako podnikatel nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního 

deliktu tím, že 

a) v rozporu s § 7 odst. 6 nezajistí výkon činností, které jsou obsahem živností uvedených 

v příloze č. 5, pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti 

nebo nevede a neuchovává po zákonem stanovenou dobu o těchto osobách evidenci 

a nebo neuchovává po zákonem stanovenou dobu kopie dokladů o jejich odborné 

způsobilosti, 

b) neoznámí živnostenskému úřadu ustanovení odpovědného zástupce pro živnost 

ohlašovací nebo ukončení výkonu jeho funkce podle § 11 odst. 5, 

c) v rozporu s § 11 odst. 7 nepředloží živnostenskému úřadu ke schválení ustanovení 

odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou nebo neoznámí živnostenskému úřadu 

ukončení výkonu jeho funkce, 

d) neustanoví nového odpovědného zástupce podle § 11 odst. 8, 

e) v rozporu s § 17 odst. 3 
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1. neprokáže na žádost živnostenského úřadu právní důvod pro užívání provozovny, 

nebo oprávněnost umístění mobilní provozovny, nebo 

2. neoznámí předem zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně, 

f) v rozporu s § 17 odst. 4 neustanoví osobu odpovědnou za činnost provozovny, 

g) neoznačí provozovnu podle § 17 odst. 7, 8 nebo 9, 

h) v rozporu s § 17 odst. 10 umožní prodejem zboží nebo poskytováním služeb pomocí 

automatů obsluhovaných spotřebitelem získat určité druhy zboží osobám chráněným 

zvláštními právními předpisy, 

i) poruší některou z podmínek stanovených nebo změněných živnostenským úřadem pro 

provozování koncesované živnosti podle § 27 odst. 3, 

j) v rozporu s § 31 odst. 2 neoznačí sídlo nebo organizační složku závodu odštěpný závod, 

k) neprokáže kontrolnímu orgánu způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu podle 

§ 31 odst. 3, 

l) v rozporu s § 31 odst. 4 neidentifikuje účastníka smluvního vztahu nebo předmět 

smluvního vztahu, nebo nevede evidenci o účastnících nebo předmětu smluvního vztahu, 

nebo nemá tuto evidenci přístupnou v provozovně, v níž dochází k identifikaci a kde se 

toto zboží nachází, 

m) neeviduje nebo neuchovává identifikační údaje podle § 31 odst. 6, 

n) v rozporu s § 31 odst. 7 koupí zboží nebo ho přijme do zástavy nebo zprostředkuje jeho 

nákup, 

o) nezajistí, aby v provozovně určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb 

spotřebitelům byla v prodejní nebo provozní době určené pro styk se spotřebiteli 

přítomna osoba splňující podmínku znalosti českého nebo slovenského jazyka podle § 31 

odst. 8, 

p) nezajistí, aby jeho zaměstnanci prokázali splnění podmínky bezúhonnosti podle § 31 

odst. 9, 

q) neoznámí živnostenskému úřadu pokračování v provozování živnosti podle § 31 odst. 12, 

r) nevydá na žádost zákazníka doklad o prodeji zboží nebo poskytnutí služby, nebo na 

dokladu neuvede zákonem stanovené údaje podle § 31 odst. 14, 

s) v rozporu s § 31 odst. 15 nesdělí na žádost živnostenského úřadu, zda provozuje živnost, 

nebo nedoloží doklady prokazující provozování živnosti, 

t) v rozporu s § 31 odst. 16 neoznámí při ukončení činnosti v provozovně živnostenskému 

úřadu adresu místa, kde lze vypořádat případné závazky, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSAHYHN5Q2)



Stránka 41 (celkem 45) 

u) v rozporu s § 31 odst. 17 zaměstnává zaměstnance, kteří nemají způsobilost pro výkon 

povolání stanovenou zvláštními právními předpisy nebo znalost bezpečnostních předpisů 

anebo předpisů upravujících ochranu veřejného zdraví, 

v) v rozporu s § 49 odst. 1 neoznámí živnostenskému úřadu ve stanovené lhůtě změny 

a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti, nebo 

nepředloží doklady o nich, s výjimkou neoznámení změny oboru činnosti u živnosti 

volné, nebo 

w) v rozporu s § 56 odst. 1 neoznámí živnostenskému úřadu ve stanovené lhůtě změny 

a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti 

o koncesi, nebo nepředloží doklady o nich. 

(2) Podnikající fyzická osoba uvedená v § 69a odst. 1 se při dočasném poskytování 

služeb dopustí správního deliktu tím, že 

a) v rozporu s § 69a odst. 4 písm. a) neprokáže při kontrole oprávněnost poskytování služeb, 

b) v rozporu s § 69a odst. 4 písm. b) a § 7 odst. 6 nezajistí výkon činností, které jsou 

obsahem živností uvedených v příloze č. 5, pouze fyzickými osobami splňujícími 

požadavky odborné způsobilosti, nebo 

c) v rozporu s § 69a odst. 5 uznávacímu orgánu neoznámí poskytování služeb v činnosti, 

která je živností a pro jejíž provozování se vyžaduje splnění zvláštní podmínky odborné 

způsobilosti podle § 7., 

(3) Právnická osoba uvedená v § 69a odst. 2 se při dočasném poskytování služeb dopustí 

správního deliktu tím, že 

a) v rozporu s § 69a odst. 4 písm. a) neprokáže při kontrole oprávněnost poskytování služeb, 

b) v rozporu s § 69a odst. 4 písm. b) a § 7 odst. 6 nezajistí výkon činností, které jsou 

obsahem živností uvedených v příloze č. 5, pouze fyzickými osobami splňujícími 

požadavky odborné způsobilosti, nebo 

c) v rozporu s § 69a odst. 5 neoznámí uznávacímu orgánu poskytování služeb v činnosti, 

která je živností a pro jejíž provozování se vyžaduje splnění zvláštní podmínky odborné 

způsobilosti podle § 7., 

(4) Za správní delikt se uloží pokuta 

a) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. h), k), l), m), n), r), t), u), 

b) do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), c), d), e), f), g), i), j), o), 

p), s), nebo podle odstavce 2 nebo podle odstavce 3, 

c) do 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), 

d) do 20 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. v), w), 
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e) do 10 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. q)., 

(5) Za správní delikt podle odstavců 1 až 3 lze uložit pokutu do výše 5 000 Kč 

v blokovém řízení. Na blokové řízení podle tohoto zákona se použijí obdobně ustanovení 

o blokovém řízení podle zvláštního zákona40). 

ČÁST ŠESTÁ 

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

HLAVA I 

Společná ustanovení 

§ 67 

(zrušen) 

f) číslo orientační, pokud bylo přiděleno, včetně dodatku. 

  (2) Adresa mimo území České republiky se do živnostenského rejstříku zapisuje 

v rozsahu údajů název obce a regionu, název ulice a číslo domu, poštovní směrovací číslo 

a název státu. 

                                                
40) § 84 a 85 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 

71)
 Vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí. 

 (1) Adresou na území České republiky se pro účely tohoto zákona rozumí 

kombinace údajů o adresním místě, zapsaná v základním registru územní identifikace, 

adres a nemovitostí71). Adresa se do živnostenského rejstříku zapisuje v rozsahu 

následujících údajů: 

a) název obce nebo vojenského újezdu, v hlavním městě Praze se za názvem obce uvede 

číslo městského obvodu,  

b) název části obce, v hlavním městě Praze název katastrálního území, 

c) poštovní směrovací číslo přidělené adresnímu místu, 

d) název ulice, pokud je v registru územní identifikace, adres a nemovitostí zapsán,  

e) číslo popisné nebo evidenční, 
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§ 71 

Místní příslušnost 

(1) Podání podle tohoto zákona lze učinit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu. 

K postupu podle tohoto zákona je příslušný obecní živnostenský úřad, kterému bylo podání 

doručeno jako prvnímu. 

(2) V řízení o správních deliktech právnických a podnikajících fyzických osob podle 

tohoto zákona a v řízení o zrušení živnostenského oprávnění nebo pozastavení provozování 

živnosti se místní příslušnost živnostenského úřadu určuje podle správního řádu; to neplatí, 

jedná-li se o zrušení živnostenského oprávnění na žádost podnikatele. V řízení o přestupcích 

se místní příslušnost živnostenského úřadu určuje podle zákona o přestupcích. 

(3) Informační povinnost soudů a jiných orgánů vyplývající ze zvláštních právních 

předpisů se plní u živnostenského úřadu, který je místně příslušný podle odstavce 2. Tento 

úřad provede příslušný zápis do živnostenského rejstříku. 

(4) Živnostenský úřad, který provede úkon, v jehož důsledku je třeba provést zápis do 

živnostenského rejstříku, je příslušný k provedení tohoto zápisu. 

(5) Sestavu podle § 60 odst. 6 vydává podle své územní působnosti obecní 

živnostenský úřad, krajský živnostenský úřad nebo Živnostenský úřad České republiky. 

Sestavu podle adresy sídla vydá živnostenský úřad, v jehož územním obvodu podnikatel 

sídlí. Sestavu podle umístění provozovny vydá živnostenský úřad, v jehož územním 

obvodě se provozovna nachází. Sestavu podle předmětu podnikání vydá živnostenský 

úřad, v jehož územním obvodě má sídlo nebo provozovnu podnikatel s požadovaným 

předmětem podnikání. 

(6) Uvede-li ohlašovatel živnosti v ohlášení nebo žadatel o koncesi v žádosti adresu 

pro doručování podle § 45 odst. 2 písm. k) nebo podle § 45 odst. 3 písm. h), jsou všechny 

živnostenské úřady povinny mu doručovat na uvedenou adresu; to neplatí, pokud má 

tato osoba zřízenu datovou schránku. 

§ 72 

(1) Podání podle tohoto zákona obecnímu živnostenskému úřadu lze učinit 

prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy28c); to neplatí v případě žádosti o sestavu 

podle § 60 odst. 6. 

(2) Kontaktní místo veřejné správy přijaté podání neprodleně doručí obecnímu 

živnostenskému úřadu, který si podatel zvolí. Pokud si podatel obecní živnostenský úřad 

nezvolí, doručí se podání obecnímu živnostenskému úřadu příslušnému podle místa podání. 

Je-li podání učiněno u zastupitelského úřadu a nezvolí-li si podatel obecní živnostenský úřad, 

určuje se příslušnost obecního živnostenského úřadu podle správního řádu. 
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(3) Pokud je pro podání stanovena lhůta, je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněno 

podání u kontaktního místa veřejné správy. Lhůta pro vyřízení podání počíná běžet jeho 

doručením včetně příloh obecnímu živnostenskému úřadu. 

(4) Podání se doručuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup 

s využitím komunikační infrastruktury živnostenského rejstříku, pokud to dovoluje povaha 

podání. Kontaktní místo veřejné správy zašle neprodleně obecnímu živnostenskému úřadu 

příslušnému podle odstavce 2 listinnou podobu podání. 

Příloha č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb. 

ŽIVNOSTI  VÁZANÉ 

(K § 23 a 24) 

 

Zpracování návrhu 

katalogizačních dat 
a) vysokoškolské vzdělání 

ve studijním programu 

a studijním oboru zaměřeném na 

zpracování návrhu 

katalogizačních dat, nebo 

b) vyšší odborné vzdělání 

v příslušném oboru vzdělání 

a 3 roky praxe v oboru, nebo 

c) střední vzdělání s maturitní 

zkouškou v příslušném oboru 

vzdělání a 3 roky praxe v oboru, 

nebo  

d) osvědčení o rekvalifikaci, nebo 

jiný doklad o odborné 

kvalifikaci pro příslušnou 

pracovní činnost, vydaný 

zařízením akreditovaným podle 

zvláštních právních předpisů, 

nebo zařízením akreditovaným 

Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy nebo 

ministerstvem, do jehož 

působnosti patří odvětví, v němž 

je živnost provozována, a 4 roky 

praxe v oboru 

 

Zákon 

č. 309/2000 Sb., 

o obranné 

standardizaci, 

katalogizaci 

a státním ověřování 

jakosti výrobků 

a služeb určených 

k zajištění obrany 

státu a o změně 

živnostenského 

zákona, ve znění 

zákona 

č. 413/2005 Sb.  
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Platné znění dotčené části zákona č. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 

zákona č.130/2008 Sb. s vyznačením navrhovaných změn 

 

Položka 24 

 

   

 a)   Ohlášení   živnosti   při   vstupu 

 do   živnostenského   podnikání                               Kč       1   000 

   

 b)   Další   ohlášení   živnosti                                Kč            500 

  

 c)   Přijetí   žádosti   o   koncesi   při   vstupu 

 do   živnostenského   podnikání                            Kč       1   000 

   

 d)   Přijetí   další   žádosti   o   koncesi                  Kč            500 

   

 e)   Změna   rozhodnutí   o   udělení   koncese      Kč           500 

   

 f)   Vydání   rozhodnutí   o   schválení 

 odpovědného   zástupce   pro 

 koncesovanou   živnost                                          Kč         500 

   

 g)   Vydání   výpisu   z   živnostenského 

 rejstříku   po   provedení   oznámené 

 změny                                                                     Kč         100 

   

 h)   Vydání   úplného   nebo   částečného 

 výpisu   z   živnostenského   rejstříku 

 na   žádost                                                               Kč             20 

 za   každou   i   započatou   stránku 

   

i) Vydání sestavy z živnostenského rejstříku 

na žádost 

za údaje o jednom podnikateli                             Kč              5  

 

i)  (j)  přijetí   podání   kontaktním   místem 

 veřejné   správy   podle   §   72 

 živnostenského   zákona                            Kč    50 
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