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ZÁKON
č. 455/1991 Sb. 

ze dne 2. října 1991
o živnostenském podnikání 

(živnostenský zákon) 

ve znění účinném od 1. 10. 2022  
(poslední změna provedena zákonem č. 244/2022 Sb.)

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní 
Republiky se usneslo na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ  
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I  
PŘEDMĚT ÚPRAVY

§ 1  [Předmět úpravy]

Tento zákon upravuje podmínky živnostenského podnikání (dále jen 
„živnost“) a kontrolu nad jejich dodržováním.

Pojem „živnost“

Pojem „živnost“ je použit jako legislativní zkratka pro označení určité vý-
seče podnikání, kterou živnostenský zákon v § 1 označuje jako „živnostenské 
podnikání“ (viz blíže § 2) a v legislativní zkratce „živnost“. Živnostenský zá-
kon stanoví podmínky provozování živnosti potřebné pro získání oprávnění 
k podnikatelské činnosti (živnostenské oprávnění). Zákon pak upravuje v ne-
zbytném rozsahu i kontrolu nad dodržováním podmínek stanovených tímto 
zákonem a ukládání správních trestů.
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Jak lze vyvodit z § 1, upravuje živnostenský zákon v podstatě vztahy mezi 
určitým okruhem podnikatelů a státem, a to především z hlediska veřejných zá-
jmů (tzv. vztahy vertikální povahy). Tento charakter zákona podtrhuje zejména 
§ 60a až 60d platného znění živnostenského zákona, upravující živnostenskou 
kontrolu, při jejíž realizaci se využívá zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kon-
trolní řád).

Z této veřejnoprávní povahy úpravy vyplývá, že předpisy živnostenského 
zákona mají v zásadě kogentní charakter.

§ 2  [Živnost]

Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jmé-
nem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek sta-
novených tímto zákonem.

I. Znaky živnostenského podnikání

Podle živnostenského zákona se podnikáním obecně rozumí soustavná 
činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní 
odpovědnost za účelem dosažení zisku. Občanský zákoník vymezuje pojem 
„podnikatel“ v § 421, kdy podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnos-
tenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona. Ve smyslu § 420 obč. zák. jsou 
vymezeny charakteristické rysy podnikatelské činnosti (výdělečná a soustavná 
činnost za účelem zisku, vykonávaná živnostenským nebo jiným způsobem).

Za podnikatele se považuje také osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Za 
jakých podmínek se osoby zapisují do obchodního rejstříku, stanoví jiný zákon 
(srov. zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických 
osob a o evidenci svěřenských fondů).

Živností přirozeně nemůže být činnost, která je zákonem zakázána. Před-
mětem živnosti nemůže být ani činnost odporující dobrým mravům [srov. § 3 
odst. 3 písm. p) živnostenského zákona].

II. Samostatnost a soustavnost

Z požadavku soustavnosti nutno vyvodit, že živností obecně nemůže být 
činnost jednorázová nebo nahodilá, i když v ostatním splňuje požadavky § 2 
živnostenského zákona. S požadavkem soustavnosti však není v rozporu, je-li 
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činnost vykonávána sezónně. Podle okolností lze hodnotit jako soustavnou čin-
nost i jednání samo o sobě jednorázové, dochází-li k jeho opakování (např. 
vánoční prodej ryb by bylo možno považovat za činnost jednorázovou, do-
chází-li však k jeho opakování v každém roce, lze jej hodnotit jako činnost 
soustavnou). Rovněž tak je namístě považovat za soustavnou takovou činnost, 
která vyžaduje k provedení delší doby (např. převzetí stavby objektu, dodávky 
technologické linky apod.) nebo lze-li z okolností usuzovat na úmysl činnost 
opakovat (např. zřízení továrny).

Zvláštní význam má požadavek samostatnosti (samostatného provozová-
ní) živnostenské činnosti. Právě samostatností se podnikatelská činnost, a tedy 
také živnost, nejvíce odlišuje od činnosti zaměstnanecké (od pracovněprávního 
vztahu). Znamená to, že taková osoba má nejen živnostenské oprávnění, že 
jedná vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, ale že také samostatně o své 
činnosti rozhoduje a sama (byť tak případně činí prostřednictvím odpovědného 
zástupce nebo vedoucích pracovníků, které ustanovila) ji organizuje, zajišťuje 
a také v ekonomickém i právním smyslu realizuje její výsledky. Nelze tudíž za 
samostatnou považovat činnost v závislém („podřízeném“) postavení, zejména 
činnost, která je vykonávána pro jedinou osobu, která určuje a řídí podstatné 
složky jejího provádění (známé případy „zaměstnávání podnikatelů podnika-
teli“, často směřující k obcházení daňových, pracovněprávních a sociálněpráv-
ních předpisů).

Pojem „samostatnost“ nutno vykládat s přihlédnutím ke konkrétní povaze 
a podmínkám činnosti a pečlivě odlišit případy zastřeného pracovněprávního 
vztahu a vztahu např. subdodavatelského. Při posuzování nutno vzít v úvahu 
řadu kritérií, jako obvyklý způsob provozování činnosti (např. subdodávka 
dílčího stavebního celku nebo dílčího projektu), počet partnerů podnikatele, 
zda jsou práce zhotovovány pomocí vlastního zařízení, zda je činnost opřena 
o zvláštní předpis (např. § 5 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví) apod.

III. Provozování vlastním jménem a na vlastní odpovědnost

Požadavkem provozování živnosti vlastním jménem je myšlena obchodní 
firma tak, jak je upravena v § 423, § 424 a § 425 obč. zák. Podnikatel nesmí mít 
víc obchodních firem. Podnikatelé, kteří nemají obchodní firmu, činí jednotlivé 
úkony svým vlastním jménem a příjmením nebo názvem (název, pod kterým 
činí podnikatel právní úkony při provozování živnosti). Jménem právnické 
osoby je její název. Název musí odlišit právnickou osobu od jiné osoby a obsa-
hovat označení její právní formy. Nesmí být klamavý a může obsahovat jméno 
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člověka, k němuž má právnická osoba zvláštní vztah (srov. § 132 a § 133 obč. 
zák.). Podnikatel činí právní úkony při provozování živnosti pod svým názvem.

Požadavek provozování živnosti na vlastní odpovědnost vyjadřuje podni-
katelské riziko (riziko podnikatelského rozhodování): podnikatel – ať fyzická, 
či právnická osoba – odpovídá za své závazky celým svým majetkem (u ob-
chodních společností nadto ručí ještě společníci v rozsahu a způsobem stano-
veným předpisy upravujícími jejich poměry).

IV. Účel provozování živnosti

Pokud jde o účel provozování živnosti, jímž je dosažení zisku, není roz-
hodující, pro jaké účely bude zisk použit. Není rovněž rozhodující, zda bude 
zisku skutečně dosaženo, postačuje, je-li zde takový úmysl. V této souvislosti, 
např. při podnikání spolků, je nezbytné, aby jejich podnikatelská činnost byla 
v souladu s jejich stanovami. Provozování této tzv. doplňkové podnikatelské 
činnosti spolků podléhá živnostenskému zákonu.

§ 3  [Činnosti z působnosti zákona vyloučené]

(1) Živností není:
a) provozování činnosti vyhrazené zákonem státu nebo určené právnické 

osobě,
b) využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními zá-

kony, jejich původci nebo autory,2)

c) výkon kolektivní správy práva autorského a práv souvisejících s prá-
vem autorským podle zvláštního právního předpisu,2a)

d) restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly vý-
tvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi,2b)

e) provádění archeologických výzkumů.2c)

(2) Živností dále není v rozsahu zvláštních zákonů činnost fyzických 
osob:
a) lékařů, zubních lékařů a farmaceutů2d), nelékařských zdravotnických 

pracovníků2e) při poskytování zdravotních služeb a přírodních léčitelů,
b) veterinárních lékařů, dalších veterinárních pracovníků včetně pra-

covníků veterinární asanace a osob vykonávajících odborné práce při 
šlechtitelské a plemenářské činnosti v chovu hospodářských zvířat,3)

c) advokátů,4) notářů5a) a patentových zástupců6) a soudních exekutorů,6a)
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d) soudních tlumočníků a soudních překladatelů7),
e) auditorů8) a daňových poradců,8a)

f) burzovních dohodců8b),
g) zprostředkovatelů a rozhodců při řešení kolektivních sporů9) a rozhod-

ců při rozhodování majetkových sporů,9a)

h) úředně oprávněných zeměměřických inženýrů,10)

i) autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů činných ve vý-
stavbě, kteří vykonávají svoji činnost jako svobodní architekti a svo-
bodní inženýři,10a)

j) autorizovaných inspektorů, kteří vykonávají svoji činnost jako svo-
bodné povolání10b),

k) auditorů bezpečnosti pozemních komunikací52),
l) zapsaných mediátorů podle zákona o mediaci.

(3) Živností dále není:
a) činnost bank11), poskytování platebních služeb11a), vydávání elektro-

nických peněz11a), provozování platebních systémů s neodvolatelností 
zúčtování11a), směnárenská činnost11d), činnost poskytovatelů služby dy-
namické směny měn, činnost pojišťoven12), zajišťoven, pojišťovacích 
zprostředkovatelů nebo akreditovaných osob podle zákona upravu-
jícího distribuci pojištění a zajištění, penzijních fondů12a), penzijních 
společností55), spořitelních a úvěrních družstev12b), komoditních burz8b), 
organizátorů regulovaných trhů13b), obchodníků s cennými papíry13b) 
a jejich vázaných zástupců13b) a činnost osob zabývajících se obhospo-
dařováním nebo administrací investičního fondu anebo zahraničního 
investičního fondu a činnosti osob provádějících vypořádání obchodů 
s cennými papíry13a), činnosti osob provádějících přijímání a předávání 
pokynů nebo investičního poradenství týkající se investičních nástro-
jů za podmínek stanovených zvláštním zákonem13b) a jejich vázaných 
zástupců13b), činnost ratingových agentur13c), činnost poskytovatelů slu-
žeb hlášení údajů, činnost akreditovaných osob podle zákona upravu-
jícího podnikání na kapitálovém trhu, poskytování a zprostředkování 
spotřebitelského úvěru a činnost akreditovaných osob podle zákona 
upravujícího spotřebitelský úvěr,

b) provozování hazardních her,
c) hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem,15)

d) výroba elektřiny, výroba plynu, přenos elektřiny, přeprava plynu, 
distribuce elektřiny, distribuce plynu, uskladňování plynu, obchod 
s elektřinou, obchod s plynem, výroba tepelné energie a rozvod tepelné 
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energie, které podléhají licenci podle zvláštního právního předpisu,16) 
a zprostředkovatelská činnost v energetických odvětvích,

e) zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za 
účelem zpracování nebo dalšího prodeje, nejde-li o provozování odbor-
ných činností na úseku rostlinolékařské péče,

f) prodej nezpracovaných rostlinných a živočišných výrobků z vlastní 
drobné pěstitelské a chovatelské činnosti fyzickými osobami,

g) námořní doprava a mořský rybolov,17)

h) provozování dráhy a drážní dopravy,18)

i) vykonávání komunikační činnosti podle zvláštního právního předpi-
su,19)

j) výzkum, výroba a distribuce léčiv,20)

k) zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a s někte-
rými látkami používanými k výrobě nebo zpracování návykových látek 
podle zvláštního zákona,21)

l) činnost autorizovaných nebo akreditovaných osob22) a oznámených 
subjektů22c) v oblasti státního zkušebnictví,

m) zahraniční obchod s vojenským materiálem,22a)

n) výkon inspekce práce22b),
o) provozování rozhlasového a televizního vysílání,23)

p) nabízení nebo poskytování služeb směřujících bezprostředně k uspo-
kojování sexuálních potřeb,

r) zprostředkování zaměstnání,23a)

s) provozování stanic technické kontroly,23c)

t) výchova a vzdělávání ve školách, předškolních a školských zařízeních 
zařazených do rejstříku škol a školských zařízení, vzdělávání v baka-
lářských, magisterských a doktorských studijních programech a pro-
gramech celoživotního vzdělávání podle zvláštního právního předpi-
su,23d)

u) nakládání s látkami zařazenými do seznamu 1 v příloze Úmluvy o zá-
kazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní 
a o jejich zničení,23e)

v) provozování letišť, provozování obchodní letecké dopravy a leteckých 
prací, poskytování leteckých služeb, činnost výkonných letců a usku-
tečňování odborné přípravy v oblasti ochrany civilního letectví před 
protiprávními činy23f),

x) činnost organizací zřízených podle zvláštních právních předpisů23h) vy-
konávaná v souladu s účelem, pro který byly zřízeny,
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y) výkon sociálně-právní ochrany dětí právnickými a fyzickými osobami, 
jsou-li výkonem sociálně-právní ochrany dětí pověřeny podle zvláštní-
ho právního předpisu,23i)

z) vyhledávání, průzkum a těžba nerostných zdrojů ze dna moří a oceánů 
a jeho podzemí za hranicemi pravomocí států,23j)

aa) provozování pohřebišť,23k)

ab) činnost autorizovaných obalových společností podle zvláštního práv-
ního předpisu,23l)

ac) nakládání s vysoce rizikovým a rizikovým biologickým agens a toxi-
nem,23m)

ad) provozování zoologických zahrad na základě licence vydané Minister-
stvem životního prostředí,23n)

ae) archivnictví,23o)

af) poskytování sociálních služeb podle zvláštního právního předpisu23p),
ag) činnost autorizovaných osob, oprávněných ověřovat dosažení odborné 

způsobilosti vyžadované k získání osvědčení o profesní kvalifikaci po-
dle zvláštního zákona23q),

ah) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor,
ai) poskytování zdravotních služeb55a),
aj) provádění odborných rostlinolékařských činností podle zvláštního 

právního předpisu56),
ak) provozování poštovních služeb a zahraničních poštovních služeb podle 

zvláštního právního předpisu57),
al) výkon znalecké činnosti znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých 

ústavů72),
am) činnost provozovatelů kolektivních systémů podle zákona o výrobcích 

s ukončenou životností.

2) Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve 
znění zákona č. 519/1991 Sb. Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech sou-
visejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Zákon 
č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových prvků, ve znění zákona č. 116/2000 
Sb. Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění zákona č. 116/2000 Sb.

2a) Zákon č. 121/2000 Sb.
2b) Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
2c) § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
2d) Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a spe-

cializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře 
a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.
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2e) Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelé-
kařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním 
zdravotní péče a o změně některých zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických 
povoláních), ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární 
zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.
5a) Zákon ČNR č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti.
6) Zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, ve znění zákona ČNR č. 14/1993 Sb.
6a) Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) 

a o změně dalších zákonů.
7) Zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích.
8) Zákon ČNR č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky.
8a) Zákon ČNR č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců 

České republiky.
8b) Zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů.
9) § 11 a § 13 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění zákona 

č. 519/1991 Sb., zákona č. 118/1995 Sb. a zákona č. 155/1995 Sb.
9a) Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů.
10) Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvi-

sejících s jeho zavedením.
10a) § 14 odst. 1 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných archi-

tektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 
ve znění pozdějších předpisů.

10b) § 144 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (staveb-
ní zákon).

11) Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

11a) Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku.
11d) Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů.
12) Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o pojišťovnictví).
Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidá-
torech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích 
zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí).

12a) Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách 
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.

13a) § 82 a 83 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.
13b) Zákon č. 256/2004 Sb.
13c) Čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze 

dne 16. září 2009 o ratingových agenturách.


