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ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON Č. 455/1991 SB.

 Tento zákon upravuje v České republice podmínky pro 
živnostenské podnikání jak fyzických, tak právnických osob

 Zákon se člení do 6 části, z nichž každá je dále členěna

 V živnostenském zákoně jsou obsaženy přílohy, které 
vymezují a člení druhy živností do tří skupin (řemeslné, 
vázané a volné)



ČÁST I. – VYMEZENÍ POJMŮ

 Zákon stanoví, co je „Živnost“
„Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním 
jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek 
stanovených tímto zákonem“

 Určuje také, co živnost není (několik desítek činností)
 Vymezuje, kdo může živnost provozovat, za jakých 

všeobecných podmínek, zvláštních podmínek, jaké mohou 
nastat překážky.

 Dále rozděluje živnosti (ohlašovací a koncesované)
 Atd.



ČÁST II. – DRUHY ŽIVNOSTÍ

 První hlava zákona je věnována živnostem ohlašovacím
- živnosti řemeslné, vázané a volné 

 Druhá hlava zákona se věnuje živnostem koncesovaným

 Živnosti řemeslné, vázané a koncesované jsou navíc 
doplněny o odbornou způsobilost, která je potřebná k 
provozování u těchto tří druhů živností.



ČÁST III. 

 Stanoví rozsah podnikání

 Určuje povinnosti podnikatele

 Stanoví rozsah oprávnění



ČÁST IV. – VZNIK, ZMĚNA A ZÁNIK ŽIVNOSTENSKÉHO 
OPRÁVNĚNÍ, ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK

 Najdeme zde 6 paragrafů o Ohlašování živnosti 

 Informace o stanovení a rozhodování koncese

 Zánik a zrušení živnosti (způsoby)

 Informace o živnostenském rejstříku



ČÁST V. – ŽIVNOSTENSKÁ KONTROLA 
A SPRÁVNÍ DELIKTY

 Určuje se zde, kdo provádí živnostenskou kontrolu

 Vymezují se přestupky fyzických osob, jsou zde uvedeny 
pokuty v Kč

 Uvádí se také přestupky právnických osob, včetně 
finančních postihů



ČÁST VI. – SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ 
USTANOVENÍ

 Součinnost orgánů státní správy (spolupráce orgánů státní 
správy)

 Likvidace majetku po předlužení

 Zrušovací ustanovení (v den, kdy tento zákon nabyl 
platnost, uvedené zákony se ruší nebo mění)



OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ:

1. K čemu slouží Živnostenský zákon a který zákon jej 
upravuje?

2. Co vše najdete v živnostenském zákoně?
3. Zabývá se živnostenský zákon také kontrolou, pokutami a 

likvidací majetku?



POUŽITÁ LITERATURA:

 Odkaz na webové stránky:
http://www.zakonycr.cz/seznamy/455-1991-sb-zakon-
o-zivnostenskem-podnikani-(zivnostensky-
zakon).html



DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST!!!


