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Fyzická a právnická osoba

• na úvod následujícího výkladu si vysvětlíme 
významné právní pojmy , jejichž podstatu 
najdeme zakotvenu v občanském zákoníku

• fyzická osoba:

• podnikatelé: 

• podnikající na základě živnostenského 
oprávnění a jiného oprávnění ( lékaři atd.)

• zaměstnanci: osoby v pracovně právních 
vztazích, řídí se zákoníkem práce
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• právnická osoba

• obchodní společnosti dle obchodního 
zákoníku

• veřejná obchodní společnost (v.o.s.)

• komanditní společnost (k.s.)

• společnost s ručením omezeným (s.r.o.)

• akciová společnost (a.s.)
• družstva dle obchodního zákoníku

• státní podniky dle zákona o státním podniku
• danou problematikou se budeme zabývat v pracovním listu č. 4



Legislativa

• některé druhy firem - právnických osob-se při 
svém podnikání musí řídit speciálními zákony, 
(zákon o bankách, o burze cenných papírů, o 
pojišťovnách, o investičních fondech, o 
rozhlasovém a televizním vysílání atd.)

• u většiny firem vystačíme s obchodním 
zákoníkem, obecnější normou je občanský 
zákoník, dále  se pracuje se zákoníkem práce a ve 
vztazích ke státu nastupují daňové a celní zákony
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Živnosti

• živnost je soustavná činnost provozovaná 
samostatně, vlastním jménem, na vlastní 
odpovědnost, za účelem dosažení zisku 
(podnikatel podniká proto, aby dosáhl zisk, 
bez ohledu na to, zda tohoto cíle dosáhne či 
utrží ztrátu, tím se liší od nepodnikatelských 
subjektů neziskového sektoru)
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Všeobecné podmínky provozování 
živnosti

• živnost může provozovat fyzická či právnická 
osoba

• všeobecné podmínky:
• 18 let
• způsobilost k právním úkonům
• bezúhonnost (dokládá se výpisem z trestního 

rejstříku, který není starší 3 měsíce, dnes i 
elektronicky)

• u fyzické osoby může podnikatel zaměstnat 
odpovědného zástupce
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Zvláštní podmínky provozování živnosti

• odborná a jiná způsobilost

• pro každý druh živnosti je přímo uvedena v 
příloze zákona (např. vyučení v oboru, 
speciální zkoušky)

• živnost nelze provozovat pokud soud uložil 
podnikateli zákaz činnosti v oboru a pokud byl 
vyhlášen konkurz na majetek podnikatele

• důležité informace naleznete 
na:http://zivnostensky-rejstrik.cz/
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Jak založit živnost
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Úspěch v podnikání

• podnikatel, který nejrychleji získal miliardu 
dolarů, nejrychleji odhalil novou možnost a 
založil aukční síň eBay, provozovanou na 
Internetu

• první miliardu vydělal za pouhých 5 týdnů

• představuji vám pana Pierra Omidayra

(2)



Rozdělení živností

živnosti

ohlašovací

volné

řemeslné

vázanékoncesované
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Živnost volná

• jde např. o velkoobchod a maloobchod

• nevyžaduje se prokázání způsobilosti, vzdělání 
a praxe

• pro zápis do živnostenského rejstříku 
postačuje splnění všeobecných podmínek

• postačuje jediné živnostenské oprávnění, které 
nám dává právo podnikat cca. v 80 oborech, 
tyto obory  je nutné oznámit živnostenskému 
úřadu
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Živnost řemeslná

• podmínkou je odborná způsobilost získaná:

• výučním listem

• vysvědčením o maturitní zkoušce

• diplomem  VŠ

• uznáním odborné kvalifikace

• vyjmenujte příklady řemeslné živnosti
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Živnost vázaná

• je stanovena podmínkami odborné 
způsobilosti

• např. provozování autoškoly, činnost účetních 
poradců a vedení účetnictví

• podmínkou je vysokoškolské vzdělání a 3 roky 
praxe v oboru nebo středoškolské vzdělání s 
maturitou a 5 let praxe v oboru
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Živnost koncesovaná

• provozují se na základě udělení koncese

• koncese se uděluje na základě splnění 
odborné a zvláštní způsobilosti

• příklady: výroba zbraní, směnárenská činnost, 
taxislužba, pohřební služba, ostraha majetku, 
soukromí detektivové, provozování cestovní 
kanceláře, oceňování majetku atd.
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Zánik živnostenského oprávnění

• smrtí podnikatele

• zánikem právnické osoby

• uplynutím doby, pokud bylo vydáno na dobu 
určitou

• rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení 
živnostenského oprávnění
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