Co je dobré vědět před vstupem do podnikání
Je každá podnikatelská činnost živností?
Ne, živností není např. restaurování kulturních památek, které jsou díly výtvarných umění
nebo uměleckořemeslnými pracemi, ale ani provádění archeologických výzkumů. Živností také není
činnost lékařů, lékárníků, stomatologů, veterinářů, přírodních léčitelů, klinických psychologů, advokátů, notářů, soudních exekutorů, znalců a tlumočníků, autorizovaných architektů a inženýrů ve výstavbě, pojišťoven, penzijních fondů, spořitelních a úvěrních družstev, pořádání loterií a jiných podobných her, hornická činnost, výroba elektřiny a plynu, distribuce elektřiny a plynu, výroba a rozvod tepelné energie, obchod s elektřinou a plynem, činnost daňových poradců, zemědělství, včetně prodeje
nezpracovaných zemědělských výrobků, nabízení nebo poskytování služeb směřujících bezprostředně
k uspokojování sexuálních potřeb, zprostředkování zaměstnání, provozování stanic technické kontroly,
provozování pohřebišť, archivnictví, pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, poskytování
a zprostředkování spotřebitelských úvěrů. Úplný výčet toho co není živností, najdete v § 3 zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.
Jaké jsou druhy živností?
Živnostenský zákon zná:
1. živnosti ohlašovací – řemeslné – jsou uvedené v příloze č. 1 živnost. zákona
 vázané - jsou uvedené v příloze č. 2 živnost. zákona
 volná – dělí se na 82 oborů, které jsou uvedené v příl. č. 4 živnost. zákona
2. živnosti koncesované - jsou uvedené v příloze č. 3 živnost. zákona
Jaké podmínky musím splňovat, abych mohl podnikat podle živnostenského zákona?
U fyzických osob je vždy je nutné splňovat tzv. všeobecné podmínky provozování živnosti, kterými jsou:
• plná svéprávnost (v případě nezletilého lze nahradit přivolením soudu)
• bezúhonnost.
Pro účely živnostenského zákona se za bezúhonného nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen 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 něj nehledí, jako
by nebyl odsouzen.
Bezúhonnost se prokazuje výpisem z rejstříku trestů, který si živnostenský úřad u občanů české
republiky, žijících na našem území, vyžádá sám.
V případě živností řemeslných, vázaných a koncesovaných je nutné splňovat i odbornou způsobilost, případně další kritéria stanovená zákonem.
Mohu podnikat, když nesplňuji odbornou způsobilost?
Odborná způsobilost se dokládá zákonem stanovenými doklady, kterých je celá řada od různých vysvědčení ze škol po osvědčení o rekvalifikaci nebo osvědčení o složení zkoušky profesní kvalifikace. Zde je nutné individuální posouzení, proto doporučujeme konzultaci s živnostenským úřadem.

Kdo nesplňuje odbornou způsobilost, může provozovat živnost prostřednictvím tzv. odpovědného zástupce. Ten musí být s podnikatelem ve smluvním vztahu. Jedna osoba může vykonávat odpovědného zástupce pro nejvýše 4 podnikatele. Podnikatel může ustanovit odpovědného zástupce i v případě, kdy to zákon nevyžaduje.
U živností, uvedených v příloze č. 5 živnostenského zákona, musí činnost vykonávat pouze
osoby splňující předepsanou odbornou způsobilost. Pokud by jí podnikatel nesplňoval, nemohl by se
na živnosti přímo podílet, mohl by pouze zaměstnávat osoby s požadovanou způsobilostí. Jedná se
např. o oční optiku, péči o děti do tří let věku v denním režimu, masérské, rekondiční a regenerační
služby, provozování solárií, kosmetické služby, pedikúru, manikúru a řadu dalších živností.
Kdy obdržím živnostenský list?
Od 1. 7. 2008 se již živnostenské listy nevydávají. Průkazem živnostenského oprávnění je výpis
ze živnostenského rejstříku. V případě ohlášení živnosti volné, vázané nebo řemeslné, jsou-li splněny
všechny podmínky ze strany ohlašovatele, provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku
do pěti pracovních dnů a vydá výpis. V případě žádosti o koncesi je živnostenský úřad povinen provést
zápis a vydat výpis ze živnostenského rejstříku do 5 pracovních dnů od nabytí právní moci rozhodnutí
o udělení koncese. Lhůty pro vydání rozhodnutí se řídí správním řádem.
Podnikatel si může v případě potřeby kdykoliv požádat o vydání výpisu z živnostenského rejstříku a to buď na kterémkoliv živnostenském úřadu, nebo v jakémkoliv místě Czech POINT.
Mohu podnikat při zaměstnání?
Pokud to nevylučuje zákon (např. policisté a vojáci podnikat nesmí) nebo vaše pracovní
smlouva, podnikat můžete. V případě podnikání při zaměstnání první rok ani neplatíte žádné zálohy na
sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Z hlediska živnostenského zákona se nerozlišuje, zda je předmět podnikání hlavní činností nebo vedlejší.
Od kdy mohu začít podnikat?
Fyzická osoba a právnická osoba již zapsaná ve veřejném rejstříku může v případě ohlašovacích
živností začít podnikat dnem ohlášení, tj. dnem, kdy bylo ohlášení doručeno živnostenskému úřadu
nebo kontaktnímu místu. V případě koncesovaných živností, živnostenské oprávnění vznikne na základě rozhodnutí o koncesi.
Dosud nevzniklé právnické osoby mohou začít podnikat až dnem vzniku, tj. zapsáním do obchodního rejstříku.
Je výhodnější podnikat jako fyzická osoba nebo založit s.r.o.?
Obojí má své výhody a nevýhody. Fyzická osoba při vstupu do podnikání zaplatí pouze
1 000 Kč za ohlášení živnosti a další přímé administrativní náklady nemá. Fyzická osoba, může při obratu do 1 mil. Kč vést pouze jednoduché účetnictví, příp. využívat tzv. výdajové paušály. Za dluhy vzniklé
z podnikání však odpovídá celým svým majetkem.
Při založení společnosti s ručením omezeným je nutné počítat s náklady na notáře, za sepsání
zakladatelské listiny a kromě správního poplatku za ohlášení živnosti také se soudními poplatky (v řádech tisíců korun). Základní vklad do s.r.o. je minimálně 1 Kč. Osoby zapsané do obchodního rejstříku
musí povinně vést podvojné účetnictví a zveřejňovat výsledek hospodaření ve sbírce listin. Společnost
s ručením omezeným za své dluhy ručí pouze majetkem společnosti. Majetek zakladatelů resp. zakladatele je v tomto případě pro úhradu dluhů společnosti nedotknutelný.

Musí se fyzická osoba zapsat do nějakého rejstříku?
Fyzické osoby a to ani zahraniční se zapisovat do žádných rejstříků nemusí. Ohlášením živnosti
je živnostenský úřad zapíše do živnostenského rejstříku bez dalšího podnětu. Právnické osoby se povinně zapisují do obchodního rejstříku. Obchodní rejstřík vedou příslušné krajské soudy.
Nabídky různých rejstříků (za nimiž vždy stojí buď podnikající fyzické osoby, nebo právnické
osoby) jsou pouze reklamní příp. marketingovou záležitostí a v žádném případě není povinnost se do
nich nechat zapsat a v důsledku toho pak zaplatit požadovaný poplatek.

Společné informace pro podnikatele i zájemce o podnikání
Podrobné informace o vstupu do živnostenského podnikání poskytuje Ministerstvo průmyslu a obchodu na této webové stránce http://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/pruvodcezivnostenskym-podnikanim/ .
Kde mohu učinit podání vůči živnostenskému úřadu?
Pro podnikatele a zájemce o podnikání neplatí tzv. místní příslušnost. Znamená to, že ze strany
těchto osob lze podání učinit u kteréhokoliv živnostenského úřadu osobně nebo prostřednictvím libovolného kontaktního místa Czech POINT příp. elektronicky prostřednictvím programu, který lze zdarma
stáhnout na adrese: http://www.rzp.cz/elpod.html, přičemž toto podání musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem. Od 1. 3. 2019 je pro občany mající OP s čipem možnost učinit podání
i bez elektronického podpisu, prostřednictvím Web aplikace JRF. Pozor však u zpoplatněných podání,
tam někdy může dojít k rychlejšímu vyřízení při osobním podání přímo na živnostenském úřadu.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získám?
Podle § 45a odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, se ohlášení živnosti
a žádosti o koncesi podávají na tiskopisu vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu. Jde o tzv. jednotný registrační formulář (JRF), prostřednictvím něhož lze na obecním živnostenském úřadu učinit
podání společně i k dalším úřadům, a to finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní
pojišťovně a úřadu práce. Finančnímu úřadu lze takto učinit podání, týkající se pouze daně z příjmů
nebo silniční daně. Formulář je volně dostupný na tomto odkazu http://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/crm-jednotny-registracni-formular/jednotny-registracni-formular-159758/, kde jsou k dispozici i jiné formuláře, zejména pro ohlášení změny.
Od 1. ledna 2021 byl zaveden institut tzv. paušální daně. Výhodou je, že poplatník platí pravidelnou pevnou částkou na jednom místě paušální daň a již dále nemusí platit zálohy na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení. Další výhodou je, že nemusí podávat daňové přiznání. Aby se mohl přihlásit do paušálního režimu, musí splňovat určitá kritéria. Více se dozvíte na tomto odkazu
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/pausalni-dan/obecne-informace. Také
přihlášení se k daňovému paušálu můžete provést na živnostenském úřadu.
Další možností je navštívit např. náš živnostenský úřad, kde Vám sami vyplníme tzv. elektronický formulář a Vy už jej po vytištění pouze zkontrolujete a podepíšete.

Jaké jsou správní a jiné poplatky?
Výše správních poplatků je určena zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Poplatky
za živnosti jsou uvedeny v příloze část I položka 24.










1 000,- Kč za ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání
1 000,- Kč za přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání
500,- Kč za další ohlášení živnosti
500,- Kč za přijetí další žádosti o koncesi
500,- Kč za změnu rozhodnutí o udělení koncese
500,- Kč za vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce
100,- Kč za vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené
změny (výpis a tedy i zpoplatnění se týká pouze některých změn)
20,- Kč za každou i započatou stránku za vydání úplného nebo částečného výpisu ze
živnostenského rejstříku
50,- Kč za přijetí podání kontaktním místem, je-li žádost podána prostřednictvím
kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT) + některý z výše uvedených správních poplatků.

Pokud bylo současně ohlášeno více živností nebo podáno více žádostí o koncesi, poplatek se
vybírá jen jednou.
Jak a kde mohu uhradit správní poplatek?
Poplatek se hradí u toho úřadu, u něhož činíte podání. NIKDY SE NEHRADÍ PROSTŘEDNICTVÍM
KOLKU! V případě MěÚ Přeštice je možné jej uhradit v hotovosti příp. platební kartou (nepřijímáme
karty American Expres) v pokladně v budově Husova 465 (asi 120 m od budovy, v níž se nachází živnostenský úřad) nebo platební kartou přímo v kanceláři živnostenského úřadu (vystavujeme doklad o zaplacení, který má náležitosti podle zákona o účetnictví).
Mohu přerušit provozování živnosti a na jak dlouho?
Ano, provozování živnosti lze přerušit. Zákon již nestanoví maximální dobu, na kterou lze provozování živnosti přerušit. Nelze však přerušit na dobu neurčitou. Od 1. 8. 2010 je na podnikateli, zda
toto předem písemně oznámí živnostenskému úřadu či nikoliv. K tomu slouží formulář nazvaný změnový list. Provozování živnosti je ze zákona přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení, příp. datem uvedeným ve formuláři, je-li pozdější než datum doručení. Správní poplatek se neplatí žádný. V případě, že podnikatel přeruší provozování živnosti a má provozovnu, kterou na živnostenském úřadu
nezrušil, musí být provozovna i po dobu přerušení označena v souladu se zákonem.
Pokud podnikatel spolu s přerušením ukončuje i provozovnu, musí uvést adresu místa, kde lze
vypořádat případné závazky vzniklé jeho činností na ukončované provozovně. Tato adresa se v živnostenském rejstříku eviduje po dobu čtyř let.
Jakmile uplyne doba, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, můžete začít podnikat,
aniž byste to ohlašovali živnostenskému úřadu. Kdo chce začít podnikat před uplynutím doby, na níž
má provozování živnosti přerušeno, musí to předem ohlásit živnostenskému úřadu.

Mám povinnost hlásit nějaké změny? Pokud ano, jaké?
Podle § 49 zákona o živnostenském podnikání je podnikatel povinen hlásit všechny změny
údajů, které se uvádějí v ohlášení živnosti nebo v žádosti o koncesi a to do 15 dnů od jejich vzniku.
Kromě toho je povinen předložit doklady o těchto změnách. Povinnost hlásit a prokazovat změny se
nevztahuje na změny a doplnění již zapsané v základních registrech, v obchodním nebo jiném rejstříku nebo v evidenci obyvatel.
Pokud podnikatel nenahlásí změnu nebo neohlásí zahájení příp. ukončení činnosti na provozovně, může živnostenský úřad podle § 62 odst. 4 živnostenského zákona uložit za takové jednání pokutu.
Zaniká živnostenské oprávnění smrtí podnikatele?
Nezaniká, ale pouze v případě, že pokračují v živnosti dědicové, příp. správce dědictví. To však
pouze do doby skončení dědického řízení. Pokud dědicové, pozůstalý manžel/ka nebo partner/ka
(podle zák. o registrovaném partnerství) hodlají pokračovat v živnosti, jsou povinni tuto skutečnost
oznámit živnostenskému úřadu do 3 měsíců od smrti podnikatele. Jestliže dědicové nehodlají pokračovat v provozování živnosti, nemusí živnostenskému úřadu nic hlásit. Živnostenské oprávnění zemřelého pak zaniká nejpozději po třech měsících od skončení řízení o dědictví.
Jak musí být označeno sídlo?
Sídlo musí být v případě, že se liší od bydliště podnikatele, viditelně označeno obchodní firmou
příp. názvem, nebo jménem a příjmením a dále identifikačním číslem podnikatele. Pokud je shodné
s bydlištěm podnikatele žádné označení živnostenský zákon nevyžaduje.
U právnických osob musí být sídlo označeno vždy, i kdyby název firmy byl totožný se jménem
osoby a měla sídlo v bytě svého majitele.
Jaký je rozdíl mezi provozovnou a sídlem?
Provozovna je definovaná v několika zákonech, přičemž definice v nich se liší. Pro účely živnostenského zákona se za provozovnu považuje prostor, v němž je živnost provozována. Živnostenský zákon za provozovnu považuje i stánek nebo prodejní automat, slouží-li k prodeji zboží nebo poskytování
služeb.
Sídlo v živnostenském zákoně definováno není, a proto pro účely podnikání musíme vycházet
z občanského zákoníku. Ten uvádí, že sídlo podnikatele se určí adresou zapsanou ve veřejném rejstříku.
Nezapisuje-li se fyzická osoba jako podnikatel do veřejného rejstříku, je jeho sídlem místo, kde má
hlavní obchodní závod, popřípadě kde má bydliště.
Z uvedeného plyne, že provozovnou se vždy rozumí místo, kde je činnost fakticky vykonávána,
zatímco sídlo může být pouze adresa pro tento účel uvedená v nějakém rejstříku. Sídlo slouží ke komunikaci úřadů, příp. jiných subjektů s podnikatelem. Nemusí zde být vykonávána vlastní podnikatelská
činnost.
Adresa sídla může být shodná s adresou provozovny, avšak sídlo je pouze jedno, zatímco provozoven může mít podnikatel celou řadu.

Jaký je rozdíl mezi IČO a IČP?
IČO – identifikační číslo osoby je jednoznačný identifikátor podnikajícího i nepodnikajícího
subjektu bez ohledu na osobnost. IČO může mít každý pouze jedno a pokud si nechá zrušit živnost
a později živnost ohlásí znovu nebo začne podnikat v oboru neupraveném živnostenským zákonem,
opět bude mít stejné IČO.
IČP – identifikační číslo provozovny je identifikátor provozovny v místě a čase, vztažený ke
konkrétnímu podnikateli. Pokud někdo zruší provozovnu a po čase si na stejné adrese ohlásí provozovnu znovu, bude mít přiděleno jiné IČP. Pokud má na jedné adrese provozovnu více podnikatelů, má
každý z nich jiné IČP. IČP je zpravidla nutné znát pro hlášení o odpadech.
Musím si zřídit provozovnu?
Žádný právní předpis obecně nestanovuje povinnost zřídit si provozovnu. Některé živnosti však
samy z povahy věci zřízení provozovny vyžadují, u některých koncesovaných živností je povinnost mít
provozovnu schválenou zákonem stanoveným úřadem (např. v případě prodeje zbraní a střeliva). Kdo
si zřizuje stálou provozovnu, měl by se na splnění podmínek informovat na příslušném stavebním
úřadu, podle adresy provozovny.
Musí se zřízení provozovny ohlašovat?
Pokud hodláte zahájit nebo ukončit činnost v provozovně, musíte tuto skutečnost předem
oznámit živnostenskému úřadu. K tomu také slouží formulář nazvaný „změnový list“ a toto oznámení
není zpoplatněno.
Zřízení provozovny se stravovací službou (výroba pokrmů, hostinská činnost nebo činnost ubytovacího zařízení kde jsou podávány pokrmy a služby cestovního ruchu spojené s podáváním občerstvení) je podnikatel povinen nahlásit nejpozději v den zahájení činnosti na provozovně příslušnému
orgánu ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická stanice).
V případě provozovny řeznictví se musí požádat předem o registraci u krajské pobočky Státní
veterinární správy a prodej lze zahájit až po schválení registrace.
Jak musí být označena provozovna?
Každá provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou nebo názvem
nebo jménem a příjmením podnikatele a dále identifikačním číslem podnikatele. Mobilní provozovna
(je přemístitelná a není umístěna na jednom místě po dobu delší než 3 měsíce) a automat musí být
kromě toho označeny sídlem.
Provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům (nejde-li o automat nebo mobilní provozovnu) musí být dále označena také:
 jménem a příjmení osoby odpovědné za činnost provozovny
 prodejní nebo provozní dobou
 kategorií a třídou ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování
Činnosti epidemiologicky závažné
Podle § 19 až 21 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, sem patří provozování
stravovacích služeb, výroba potravin, jejich zpracovávání a uvádění na trh, výroba kosmetických pří-

pravků a dále provozování holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetických, masérských, regeneračních nebo rekondičních služeb, provozování živnosti, při níž je porušována integrita
kůže (tetovací salóny). Na všechny tyto činnosti jsou kladeny zvláštní požadavky. Osoby provozující
holičství, kadeřnictví, manikúru, pedikúru, kosmetické, masérské, regenerační a rekondiční služby, solárium a činnost, při níž je porušována integrita kůže, jsou povinny zabezpečit lékárničku první pomoci
vybavenou podle charakteru poskytované služby a vypracovat provozní řád, který si musí nechat schválit příslušným orgánem veřejného zdraví (krajskou hygienickou stanicí). Podobné podmínky stanovuje
tento zákon i pro ubytovací služby.

Kdo musí mít provozní řád?
To stanovuje zejména zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (ZOOVZ). Z těch běžnějších činností spadajících pod živnostenský zákon jsou to zejména holičství, kadeřnictví, manikúra,
pedikúra, kosmetické, masérské, regenerační a rekondiční služby, solária a činnosti, při nichž je porušována integrita kůže. V mnoha případech se to týká i ubytovacích služeb (více § 21a ZOOVZ. Provozní
řády a jejich změny schvaluje orgán ochrany veřejného zdraví (hygienická stanice). Kromě schváleného
provozního řádu musí být takové provozovny být vybaveny lékárničkou.
V případě výroby, prodeje, balení, skladování a přepravy živočišných produktů stanovuje povinnost mít vypracovaný a schválený provozní a sanitační řád, zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči.
Schvalovatelem je krajská veterinární správa.
Povinnost mít schválený provozní řád se neomezuje jen na shora uvedené zákony. Tuto povinnost ukládá např. i zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví nebo zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Jaké jsou povinnosti při stánkovém prodeji a prodeji alkoholu?
Na stánkový prodej se vztahují určitá omezení daná § 14 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně
zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Na stáncích a tržištích je zakázán prodej tabákových
výrobků a alkoholických nápojů. Tabákové výrobky lze na stáncích prodávat pouze jako doplňkový sortiment při prodeji denního a periodického tisku. Tabákové výrobky a lihoviny lze prodávat jako doplňkový sortiment ve stáncích s občerstvením.
Stánkový prodej potravin je upraven v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.852/2004
o hygieně potravin v příloze II kapitola III. I při stánkovém prodeji potravin musí být zajištěny hygienické
požadavky a požadavky na správné skladování zejména pokud jde o teploty § 3 odst. 1 písm. k) zákona
č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích – Provozovatel potravinářského podniku je povinen uchovávat potraviny při teplotách stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 853/2004 nebo prováděcím právním předpisem, a pokud tyto požadavky nejsou právními předpisy
stanoveny, uchovávat potraviny při teplotách stanovených provozovatelem potravinářského podniku,
který potravinu vyrobil.
Lihoviny i rozlévané lze prodávat pouze příležitostně na různých ochutnávkách, trzích, slavnostech a tanečních akcích za podmínky, že prodejce bude nejpozději 5 pracovních dní před konáním
akce písemně informovat správce spotřební daně, v jehož územní působnosti se prodej uskuteční
(Celní správa). V informaci uvede své DIČO, místo prodeje, osobu která bude lihoviny prodávat, druh
a popis akce, datum zahájení a ukončení prodeje a údaje o druhu a množství prodávaných lihovin.

Je zakázán prodej alkoholu na akcích pro děti a mládež např. na sportovních utkáních žáků
a dorostenců, na Dětských dnech apod. Na veřejnosti přístupných sportovních akcích pro dospělé, lze
prodávat alkoholické nápoje pouze s obsahem ethanolu do 4,3 % (t. j. pivo) a víno.
Prodej živých ryb se musí nejméně 7 dní před zahájením prodeje nahlásit krajské veterinární
správě. Pro usmrcování ryb platí pravidla daná § 5i zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti
týrání.
Na co si dát ještě pozor?
Je důležité si uvědomit, že u některých živností existuje tenká hranice mezi podnikáním podle
živnostenského zákona a zákona o zdraví lidu (nestátní zdravotní zařízení). Často jsou podnikatelům
(zejména v oborech jako masáže, kosmetika apod.) nabízeny zdravotnické přístroje. Ne vždy je však
dovoleno tyto drahé přístroje používat v režimu živnostenského podnikání. Doporučujeme proto nejprve konzultaci s živnostenským úřadem.
Je nutné si uvědomit, že živnostenské oprávnění je podmínkou nutnou pro podnikání v režimu živnostenského zákona, avšak ne vždy je i podmínkou postačující. Podnikatel často musí splňovat i podmínky speciálních zákonů, upravujících oblast jeho podnikání. Zejména u živnosti volné, pro
jejíž získání nemusí podnikatel splňovat odbornou způsobilost, se mnozí domnívají, že pro její vykonávání nemusí splňovat žádné další podmínky. To však neplatí o všech oborech viz dotaz: Mám jako
chovatel zvířat nějaké další povinnosti? Také výroba potravinářských a škrobárenských výrobků, nebo
třeba výroba krmiv pro hospodářská zvířata, případně pěstitelské pálení podléhají dozoru a schvalování
různých státních orgánů. Obdobně je tomu u výrob některých strojů a dopravních prostředků.
Stává se také, že na první pohled odtažité zákony upravují jednu a tutéž oblast živnostenského
podnikání. Příkladem může být silniční motorová doprava nákladní. Logicky je upravena zákonem
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ale v případě, že bude podnikatel přepravovat živočišné produkty
živá zvířata, budou se na něj vztahovat i povinnosti stanovené zákonem č. 166/1999 Sb. o veterinární
péči, jeho prováděcí vyhlášky č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné
produkty a evropské předpisy na ochranu zvířat.

Mám jako chovatel zvířat nějaké další povinnosti?
Chovatelům zvířat vyplývá z veterinárního zákona celá řada povinností. Tou první je oznámit
krajské veterinární správě nejméně 7 dnů předem zahájení a ukončení podnikatelské činnosti, jakož
i informovat krajskou veterinární správu bez zbytečného odkladu o změnách, k nimž má dojít ve způsobu ustájení nebo v druzích chovaných zvířat. Bližší podrobnosti stanoví § 4 a § 5 zákona č. 166/1999
Sb., o veterinární péči.
Chovatelé psů, kteří chovají 3 a více psů samičího pohlaví starších 12 měsíců, jsou povinni tuto
skutečnost oznámit krajské veterinární správě nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy počet chovaných psů
samičího pohlaví starších 12 měsíců dosáhl 3 a více chovaných zvířat.
Kde lze získat dotace na podnikání?
Pro živnostníky, zemědělce a drobné podnikatele na území ORP Přeštice je nejsnazší získat dotace administrované MAS Aktivios se sídlem v Nezdicích. Pohybují se od 50 tis. Kč do 1 mil. Kč. Další

možnosti pro získání dotací lze najít v odkazech na portály pro podnikatele. Webové adresy najdete
v kapitole Odkazy na portály pro podnikatele.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů.

Jakými nejčastějšími předpisy se živnostenské podnikání řídí?
Živnostenský zákon je těsně spjat s dalšími zákony a právními předpisy např.:
• Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění
 pozdějších předpisů
 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
 Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání
• Zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích)
• Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
• Zákon č. 255/2012 Sb., zákon o kontrole (kontrolní řád)
• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;
• Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů;
Pro vlastní podnikání se nejčastěji uplatní tyto zákony:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu
Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči
Vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění
pozdějších předpisů;

Odkazy na portály pro podnikatele:
www.businessinfo.cz; www.mas-aktivios.cz; https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/ ; https://www.cmzrb.cz/podnikatele/faq/podpora-maleho-a-stredniho-podnikani/?rc ; https://cebre.cz/aktuality/podpora-podnikani ; https://www.mpsv.cz/web/cz/podpora-zamestnanosti-pro-zamestnavatele-a-osvc; https://www.jvmrpic.cz/op-podnikani-inovacekonkurenceschopnost-op-pik/ ; https://www.dotaceeu.cz/cs/Uvod

Za správnost informace odpovídá: Ing. Václav Süss
Informace je zpracována podle právního stavu ke dni: 30. 4. 2021
Informace byla naposledy aktualizována nebo byla ověřena její správnost ke dni: 10. 5. 2021
Změny a konec platnosti této informace souvisí s přijatými právními předpisy v problematice živnostenského podnikání a na ni navazující.

