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Informace k novele  živnostenského zákona platné od 1.7.2008 
 
                         S   účinností  od  1.7.2008  začíná platit  novela  živnostenského     zákona 
(zákon  č. 130/2008 Sb.), kterou se zásadně mění  zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a další související předpisy. 
Ruší se místní příslušnost živnostenských úřadů, což znamená, že podnikatel jak fyzická, tak 
právnická osoba může své záležitosti vyřídit na kterémkoliv živnostenském úřadě na území 
České republiky.  
Ruší se vydávání živnostenských listů a koncesních listin. Živnostenské úřady budou vydávat 
výpisy z  živnostenského rejstříku, kterými se budou podnikatelé prokazovat. Původní 
živnostenské listy  a  koncesní listiny zůstávají v  platnosti až do doby vydání prvního výpisu 
ze živnostenského rejstříku podnikateli. K tomu dojde v  případě, že podnikatel ohlásí další 
živnost či požádá o koncesi nebo oznámí  změnu (např. příjmení, bydliště, místo podnikání, 
sídlo aj.).  
Ruší se také možnost ohlásit živnost provozovanou průmyslovým způsobem. Stávající 
podnikatelé, kteří tyto živnosti provozují, budou živnostenským úřadem vyzváni k doložení 
dokladů o odborné způsobilosti.  
Novela živnostenského zákona zavádí  pouze jednu  živnost volnou, a to „Výroba, obchod a 
služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. K této živnosti je připojeno 80 
oborů konkrétních činností, které jsou uvedeny v  příloze č. 4 živnostenského zákona                       
(dříve existovalo 125 samostatných volných živností). 
 Dochází k zásadním změnám v  prokazování odborné způsobilosti, která se prokazuje 
dosaženým vzděláním a praxí v příslušném oboru, příp. v  příbuzném oboru. Nyní bude 
začínajícímu podnikateli stačit  praxe kratší  nebo žádná. 
 Došlo ke sloučení řady živností, přechodu živností koncesovaných  do vázaných, vázaných 
živností do živnosti volné a u některých živností dochází také ke změně názvu.  
Od 1.7.2008 je umožněno učinit podání pro živnostenský úřad také prostřednictvím tzv. 
kontaktního místa veřejné správy Czech POINT. Jsou jimi některé městské či obecní úřady, 
notáři, krajské úřady, matriční úřady, poštovní úřady a Hospodářská komora ČR.                   
Přijetí podání kontaktním místem veřejné správy bude zpoplatněno částkou 50 Kč. Tato 
kontaktní místa přijatá podání  neprodleně  doručí živnostenskému úřadu, který si podatel 
zvolí. 
Odborné konzultace a posouzení  konkrétního podání může občan (podatel) očekávat na jím 
vybraném živnostenském úřadě, včetně získání podrobných informací o průběhu řízení a 
navazujících krocích.  
Mění se také výše správních poplatků. Ohlášení živnosti při vstupu do podnikání bude stát 
1000 Kč, další ohlášení živnosti již jen 500 Kč (dříve 1000 Kč za každou živnost),                  
přijetí žádosti o koncesi při vstupu do podnikání 1000 Kč (dříve 2000 Kč), přijetí další žádosti 
o koncesi 500 Kč (dříve 2000 Kč), změna rozhodnutí o koncesi 500 Kč (dříve 1000 Kč).               
Při oznámení změny se dříve vybíral správní poplatek za každý živnostenský list či koncesní 
listinu a to ve výši 100 Kč nebo 500 Kč (v závislosti na typu prováděné změny). Nově bude 
vybíráno 100 Kč za vydání výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny 
s tím, že není rozhodující, zda máte jedno či několik živnostenských oprávnění. 
            Vzhledem ke skutečně zásadní novele živnostenského zákona doporučujeme všem 
podnikatelům i novým zájemcům o vstup do podnikání, aby se s novými pravidly seznámili a 
s případnými dotazy se obrátili na pracovníky živnostenského úřadu. 
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