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ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ
(K § 20)
Část A
Řeznictví a uzenářství
Mlékárenství
Mlynářství
Pekařství, cukrářství
Pivovarnictví a sladovnictví
Zpracování kůží a kožešin
Aplikace, výroba a opravy ortopedické obuvi
Broušení a leptání skla
Zpracování gumárenských směsí
Zpracování kamene
Slévárenství, modelářství
Kovářství, podkovářství
Obráběčství
Zámečnictví, nástrojářství
Galvanizérství, smaltérství
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických
a telekomunikačních zařízení
Hodinářství
Zlatnictví a klenotnictví
Truhlářství, podlahářství
Výroba a opravy hudebních nástrojů
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Zednictví
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel
Vodoinstalatérství, topenářství
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
Izolatérství
Malířství, lakýrnictví, natěračství
Pokrývačství, tesařství
Klempířství a oprava karoserií
Kamnářství
Opravy silničních vozidel
Holičství, kadeřnictví
Část B
Barvení a chemická úprava textilií
Čištění a praní textilu a oděvů
Kominictví
Hostinská činnost
Kosmetické služby
Pedikúra, manikúra

Část C
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ŽIVNOSTI VÁZANÉ
(K § 23 a 24)

Předmět podnikání

Požadovaná odborná způsobilost

Poznámka

1

2

3

Geologické práce*)

osvědčení o odborné způsobilosti
vydané Ministerstvem životního
prostředí**)

*) s výjimkou
geologických prací, které
jsou hornickou činností
nebo činností prováděnou
hornickým způsobem
podle § 2 a § 3 zákona
č. 61/1988 Sb., o hornické
činnosti, výbušninách
a o státní báňské správě,
ve znění zákona
č. 128/1999 Sb. a zákona
č. 206/2002 Sb.
**) § 3 odst. 3 zákona
č. 62/1988 Sb.,
o geologických pracích,
ve znění zákona
č. 3/2005 Sb.

Zpracování tabáku a výroba
tabákových výrobků

a) vysokoškolské vzdělání
ve studijním programu
a studijním oboru zaměřeném na
potravinářskou chemii nebo
zemědělství a 1 rok praxe
v oboru, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru
vzdělání zaměřeném
na potravinářskou chemii nebo
zemědělství a 3 roky praxe
v oboru, nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou v oboru vzdělání
zaměřeném na potravinářskou
chemii nebo zemědělství a 3
roky praxe v oboru, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo
jiný doklad o odborné
kvalifikaci pro příslušnou
pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů,
nebo zařízením akreditovaným

zákon č. 353/2003 Sb.,
o spotřebních daních,
ve znění pozdějších
předpisů
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a tělovýchovy, nebo
ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž
je živnost provozována, a 4 roky
praxe v oboru
Výroba nebezpečných
chemických látek
a nebezpečných chemických
směsí a prodej chemických
látek a chemických směsí
klasifikovaných jako vysoce
toxické*) a toxické*)

a) vysokoškolské vzdělání
ve studijním programu
a studijním oboru zaměřeném na
chemii, hornictví, hutnictví,
strojírenství, stavebnictví,
elektrotechniku, požární
ochranu, potravinářství,
lékařství, veterinární lékařství,
farmacii, přírodní vědy,
zemědělství nebo lesnictví
a 1 rok praxe v oboru, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru
vzdělání zaměřeném na chemii,
hornictví, hutnictví, strojírenství,
stavebnictví, požární ochranu,
elektrotechniku, zdravotnictví,
farmacii, veterinární vědy,
zemědělství nebo lesnictví
a 3 roky praxe v oboru, nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou v oboru vzdělání
zaměřeném na chemii, hornictví,
hutnictví, strojírenství,
stavebnictví, požární ochranu,
elektrotechniku, zdravotnictví,
farmacii, veterinární vědy,
zemědělství nebo lesnictví
a 3 roky praxe v oboru, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo
jiný doklad o odborné
kvalifikaci pro příslušnou
pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů,
nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, nebo
ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž
je živnost provozována, a 4 roky
praxe v oboru, nebo
e) doklady podle § 7 odst. 5 písm.
a), b), c), d) nebo e)
živnostenského zákona;

*) § 5 odst. 1 písm. f) a g)
zákona č. 350/2011 Sb.,
o chemických látkách
a chemických směsích
a o změně některých
zákonů (chemický zákon);
pro výrobu chemické
látky a chemické směsi se
nepožaduje živnostenské
oprávnění pro tuto
živnost, pokud výroba
chemické látky
a chemické směsi je
současně předmětem další
živnosti uvedené v této
příloze nebo v příloze č. 3
zákona č. 455/1991 Sb.,
ve znění zákona
č. 130/2008 Sb., zákona
č. 145/2010 Sb. a zákona
č. 155/2010 Sb.
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a chemických směsí klasifikovaných
jako vysoce toxické a toxické lze
odbornou způsobilost prokázat též:
a) dokladem o nejméně pětileté
nepřetržité praxi v oboru
v postavení podnikatele nebo
vedoucího zaměstnance, nebo
b) dokladem o nejméně dvouleté
nepřetržité praxi v oboru
v postavení podnikatele nebo
vedoucího zaměstnance
a dokladem o ukončeném
vzdělání v oboru, nebo
c) dokladem o nejméně tříleté
nepřetržité praxi v oboru
v postavení podnikatele nebo
vedoucího zaměstnance
a dokladem o rekvalifikaci nebo
jiným dokladem o kvalifikaci
vydaným příslušným orgánem
státu, nebo
d) dokladem o nejméně tříleté
nepřetržité praxi v oboru
v postavení zaměstnance
a dokladem o ukončeném
vzdělání v oboru, nebo
e) dokladem o čtyřleté nepřetržité
praxi v oboru v postavení
zaměstnance a dokladem
o rekvalifikaci nebo jiným
dokladem o kvalifikaci vydaným
příslušným orgánem státu
Výroba a opravy sériově
zhotovovaných
- protéz,
- trupových ortéz,
- končetinových ortéz,
- měkkých bandáží

a) odborná způsobilost k výkonu
povolání ortotik - protetik podle
zvláštního právního předpisu*),
nebo
b) odborná způsobilost k výkonu
povolání ortoticko - protetický
technik podle zvláštního
právního předpisu*) a 3 roky
praxe v oboru, nebo
c) osvědčení o rekvalifikaci nebo
jiný doklad o odborné
kvalifikaci pro příslušnou
pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů,
nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, nebo

*) zákon č. 96/2004 Sb.,
o podmínkách získávání
a uznávání způsobilosti
k výkonu nelékařských
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
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působnosti patří odvětví, v němž
je živnost provozována, a 3 roky
praxe v oboru, nebo
d) doklady podle § 7 odst. 5 písm.
a), b), c), d) nebo e)
živnostenského zákona
Oční optika

a) způsobilost k výkonu
zdravotnického povolání
optometristy podle zvláštního
právního předpisu*), nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru
vzdělání diplomovaný oční optik
nebo diplomovaný oční technik,
nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou v oboru vzdělání oční
optik nebo oční technik, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo
jiný doklad o odborné
kvalifikaci pro příslušnou
pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů,
nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, nebo
ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž
je živnost provozována, a 4 roky
praxe v oboru

*) zákon č. 96/2004 Sb.,
o podmínkách získávání
a uznávání způsobilosti
k výkonu nelékařských
zdravotnických povolání
a k výkonu činností
souvisejících
s poskytováním zdravotní
péče a o změně některých
zákonů (zákon
o nelékařských
zdravotnických
povoláních), ve znění
zákona č. 125/2005 Sb.

Podnikání v oblasti nakládání
s nebezpečnými odpady

a) vysokoškolské vzdělání a 1 rok
praxe v oboru, nebo
b) vyšší odborné vzdělání
v technickém nebo
přírodovědném oboru vzdělání
a 3 roky praxe v oboru, nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou v technickém
nebo přírodovědném oboru
vzdělání a 3 roky praxe v oboru,
nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo
jiný doklad o odborné
kvalifikaci pro příslušnou
pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů,
nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže

§ 4 písm. a) zákona
č. 185/2001 Sb.,
o odpadech
a o změně
některých dalších
zákonů
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ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž
je živnost provozována, a 4 roky
praxe v oboru
Projektová činnost ve výstavbě

a) autorizace nebo zápis do
seznamu registrovaných osob
podle zákona č. 360/1992 Sb.,
o výkonu povolání
autorizovaných architektů
a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě,
ve znění pozdějších předpisů,
nebo
b) vysokoškolské vzdělání
v magisterském studijním
programu a studijním oboru
zaměřeném na stavebnictví nebo
architekturu a 3 roky praxe
v projektování staveb, nebo
c) vysokoškolské vzdělání
v bakalářském studijním
programu a studijním oboru
zaměřeném na stavebnictví nebo
architekturu a 5 let praxe
v projektování staveb, nebo
d) vyšší odborné vzdělání v oboru
vzdělání zaměřeném na
stavebnictví a 5 let praxe
v projektování staveb, nebo
e) střední vzdělání s maturitní
zkouškou v oboru vzdělání
zaměřeném na stavebnictví
a 5 let praxe v projektování
staveb

Provádění staveb, jejich změn
a odstraňování

a) autorizace nebo zápis do
§ 160 zákona
seznamu registrovaných osob
č. 183/2006 Sb.
podle zákona č. 360/1992 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, nebo
b) vysokoškolské vzdělání
v magisterském studijním
programu a studijním oboru
zaměřeném na stavebnictví nebo
architekturu a 3 roky praxe
v provádění staveb, nebo
c) vysokoškolské vzdělání
v bakalářském studijním
programu a studijním oboru
zaměřeném na stavebnictví nebo

§ 158 a 159 zákona
č. 183/2006 Sb.,
o územním
plánování
a stavebním řádu
(stavební zákon)
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v provádění staveb, nebo
d) vyšší odborné vzdělání v oboru
vzdělání zaměřeném
na stavebnictví a 5 let praxe
v provádění staveb, nebo
e) střední vzdělání s maturitní
zkouškou v oboru vzdělání
zaměřeném na stavebnictví a 5
let praxe v provádění staveb,
nebo
f) doklady podle § 7 odst. 5
písm. a), b), c), d) nebo e)
živnostenského zákona
Nákup a prodej kulturních
památek*) nebo předmětů
kulturní hodnoty**)

a) vysokoškolské vzdělání
ve studijním programu
a studijním oboru zaměřeném na
výtvarné umění, restaurátorství
nebo dějiny umění, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru
vzdělání zaměřeném na výtvarné
umění, restaurátorství,
konzervátorství nebo výtvarnou
a uměleckořemeslnou tvorbu
a 1 rok praxe v oboru, nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou v oboru vzdělání
zaměřeném na výtvarné umění,
restaurátorství, konzervátorství,
výtvarnou a uměleckořemeslnou
tvorbu nebo obchodování se
starožitnostmi a 1 rok praxe
v oboru, nebo
d) střední vzdělání s výučním
listem v příslušném oboru
vzdělání zaměřeném na výtvarné
umění, restaurátorství,
konzervátorství nebo výtvarnou
a uměleckořemeslnou tvorbu
a 3 roky praxe v oboru, nebo
e) osvědčení o rekvalifikaci nebo
jiný doklad o odborné
kvalifikaci pro příslušnou
pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů,
nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, nebo
ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž

*) zákon č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči,
ve znění pozdějších
předpisů
**) zákon
č. 71/1994 Sb.,
o prodeji a vývozu
předmětů kulturní
hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů
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praxe v oboru
Obchod se zvířaty určenými pro a) vysokoškolské vzdělání ve
zájmové chovy
studijním programu a studijním
oboru zaměřeném na
chovatelství zvířat, zootechniku
nebo veterinární lékařství a 1 rok
praxe v oboru, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru
vzdělání zaměřeném na
chovatelství zvířat, zootechniku
nebo veterinářství a 2 roky
praxe v oboru, nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou v oboru vzdělání
zaměřeném na chovatelství
zvířat, zootechniku nebo
veterinářství a 2 roky praxe
v oboru, nebo
d) střední vzdělání s výučním
listem v oboru vzdělání
zaměřeném na chovatelství
zvířat nebo zootechniku a 3 roky
praxe v oboru, nebo
e) osvědčení o rekvalifikaci nebo
jiný doklad o odborné
kvalifikaci pro příslušnou
pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů,
nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, nebo
ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž
je živnost provozována, a 4 roky
praxe v oboru, nebo
f) doklady podle § 7 odst. 5 písm.
j), k), l) nebo m) živnostenského
zákona
Činnost účetních poradců,
vedení účetnictví, vedení
daňové evidence

a) vysokoškolské vzdělání a 3 roky
praxe v oboru, nebo
b) vyšší odborné vzdělání a 5 let
praxe v oboru, nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou a 5 let praxe v oboru,
nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo
jiný doklad o odborné
kvalifikaci pro příslušnou
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zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů,
nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, nebo
ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž
je živnost provozována, a 5 let
praxe v oboru
Poskytování nebo
zprostředkování
spotřebitelského úvěru

a) střední vzdělání s maturitní
zkouškou, nebo
b) osvědčení o rekvalifikaci nebo
jiný doklad o odborné
kvalifikaci pro příslušnou
pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, nebo
ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž
je živnost provozována, nebo
c) 3 roky praxe v oboru.

Provádění dobrovolných dražeb a) vysokoškolské vzdělání, nebo
movitých věcí podle zákona
b) vyšší odborné vzdělání a 2 roky
o veřejných dražbách
praxe v obchodní činnosti, nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou a 3 roky praxe
v obchodní činnosti, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo
jiný doklad o odborné
kvalifikaci pro příslušnou
pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů,
nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, nebo
ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž
je živnost provozována, a 4 roky
praxe v oboru, nebo
e) doklady podle § 7 odst. 5
písm. j), k), l) nebo m)
živnostenského zákona

zákon č. 26/2000 Sb.,
o veřejných dražbách,
ve znění pozdějších
předpisů

Oceňování majetku pro*)
- věci movité,
- věci nemovité,
- nehmotný majetek,

*) ohlašovatel
vymezí předmět
podnikání podle
§ 45 odst. 4 věty

pro oceňování věcí movitých
a nemovitých:
a) vysokoškolské vzdělání ve
studijním programu a studijním
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finanční majetek,
obchodní závod
b)

c)

d)

e)

f)

oboru zaměřeném na oceňování
majetku, nebo
vysokoškolské vzdělání
a absolvování celoživotního
vzdělávání podle zvláštního
právního předpisu**) v rozsahu
nejméně 4 semestrů zaměřeného
na oceňování majetku dané
kategorie, nebo
minimálně střední vzdělání
s maturitní zkouškou v oboru, ve
kterém má být oceňování
vykonáváno, a absolvování
celoživotního vzdělávání podle
zvláštního právního předpisu**)
v rozsahu 2 semestrů
zaměřeného na oceňování
majetku, nebo
minimálně střední vzdělání
s maturitní zkouškou v oboru, ve
kterém má být oceňování
vykonáváno, a absolvování
pomaturitního kvalifikačního
studia v rozsahu nejméně
2 školních roků zaměřeného na
oceňování majetku, nebo
minimálně střední vzdělání
s maturitní zkouškou v oboru, ve
kterém má být oceňování
vykonáváno, a 2 roky praxe
v oceňování majetku, nebo
osvědčení o rekvalifikaci nebo
jiný doklad o odborné
kvalifikaci pro příslušnou
pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů,
nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, nebo
ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž
je živnost provozována, a 5 let
praxe v oceňování majetku;

pro oceňování nehmotného majetku,
finančního majetku a obchodního
závodu:
a) vysokoškolské vzdělání ve
studijním programu a studijním
oboru zaměřeném na oceňování
majetku, nebo

první zákona
č. 455/1991 Sb.,
ve znění zákona
č. 130/2008 Sb.,
v souladu
s předloženými
doklady o odborné
způsobilosti
**) § 60 zákona
č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách
a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon
o vysokých školách),
ve znění zákona
č. 147/2001 Sb.

- 60 b) vysokoškolské vzdělání
a absolvování celoživotního
vzdělávání podle zvláštního
právního předpisu**) v rozsahu
nejméně 4 semestrů zaměřeného
na oceňování majetku dané
kategorie, nebo
c) vysokoškolské vzdělání
a absolvování celoživotního
vzdělávání podle zvláštního
právního předpisu**) v rozsahu
nejméně 2 semestrů zaměřeného
na oceňování majetku dané
kategorie a 2 roky praxe v oboru
Výkon zeměměřických
činností*)

Zpracování návrhu
katalogizačních dat

a) vysokoškolské vzdělání
ve studijním programu
a studijním oboru zaměřeném
na zeměměřictví a 1 rok praxe
v oboru, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru
vzdělání zaměřeném
na zeměměřictví a 3 roky praxe
v oboru, nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou v oboru vzdělání
zaměřeném na zeměměřictví
a 3 roky praxe v oboru, nebo
d) oprávnění vydané Českým
úřadem zeměměřickým
a katastrálním**), nebo
e) osvědčení o rekvalifikaci nebo
jiný doklad o odborné
kvalifikaci pro příslušnou
pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů,
nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, nebo
ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž
je živnost provozována, a 4 roky
praxe v oboru

*) zákon č. 200/1994 Sb.,
o zeměměřictví a o změně
a doplnění některých
zákonů souvisejících
s jeho zavedením,
ve znění pozdějších
předpisů

a) vysokoškolské vzdělání
ve studijním programu
a studijním oboru zaměřeném na
zpracování návrhu
katalogizačních dat, nebo
b) vyšší odborné vzdělání
v příslušném oboru vzdělání

Zákon
č. 309/2000 Sb.,
o obranné
standardizaci,
katalogizaci
a státním ověřování
jakosti výrobků

**) § 14 zákona
č. 200/1994 Sb., ve znění
zákona č. 186/2001 Sb.
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c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou v příslušném oboru
vzdělání a 3 roky praxe v oboru,
nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci, nebo
jiný doklad o odborné
kvalifikaci pro příslušnou
pracovní činnost, vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů,
nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy nebo
ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž
je živnost provozována, a 4 roky
praxe v oboru
Revize, prohlídky a zkoušky
určených technických zařízení
v provozu

a služeb určených
k zajištění obrany
státu a o změně
živnostenského
zákona, ve znění
zákona
č. 413/2005 Sb.

osvědčení vydané drážním správním § 47 a 48 zákona
úřadem
č. 266/1994 Sb.,
o dráhách, ve znění
zákona č. 23/2000 Sb.
a zákona č. 191/2006 Sb.

Restaurování děl z oboru
a) vysokoškolské vzdělání
výtvarných umění, která nejsou
ve studijním programu
kulturními památkami nebo
a studijním oboru zaměřeném na
jejich částmi, ale jsou uložena
restaurátorství nebo výtvarné
ve sbírkách muzeí a galerií*)
umění, nebo
nebo se jedná o předměty
b) vyšší odborné vzdělání v oboru
kulturní
vzdělání zaměřeném na
hodnoty **)
restaurátorství nebo výtvarné
umění, nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou v příslušném
restaurátorském, výtvarném
nebo uměleckořemeslném oboru
vzdělání a 3 roky praxe
v restaurátorství, nebo
d) střední vzdělání s výučním
listem v příslušném
uměleckořemeslném nebo
výtvarném oboru vzdělání a 5 let
praxe v restaurátorství, nebo
e) osvědčení o rekvalifikaci nebo
jiný doklad o odborné
kvalifikaci pro příslušnou
pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů,
nebo zařízením akreditovaným

*) zákon
č. 122/2000 Sb.,
o ochraně sbírek
muzejní povahy
a o změně některých
dalších zákonů,
ve znění pozdějších
předpisů
**) zákon
č. 71/1994 Sb.,
o prodeji a vývozu
předmětů kulturní
hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů

- 62 Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, nebo
ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž
je živnost provozována, a 6 roků
praxe v oboru
Speciální ochranná dezinfekce,
dezinsekce a deratizace
-

-

-

pro speciální ochrannou dezinfekci,
dezinsekci a deratizaci bez použití
toxických nebo vysoce toxických
bez použití toxických nebo chemických látek a chemických
vysoce toxických
přípravků s výjimkou speciální
chemických látek
ochranné dezinfekce, dezinsekce
a chemických přípravků
a deratizace v potravinářských
s výjimkou speciální
a zemědělských provozech:
ochranné dezinfekce,
a) odborná způsobilost podle § 58
odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.,
dezinsekce a deratizace
v potravinářských
o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých
a zemědělských provozech,
souvisejících zákonů, ve znění
zákona č. 392/2005 Sb., nebo
v potravinářských nebo
b) doklady podle § 7 odst. 5
zemědělských provozech,
písm. j), k), l) nebo m)
živnostenského zákona;
toxickými nebo vysoce
toxickými chemickými
látkami nebo chemickými
pro speciální ochrannou dezinfekci,
přípravky, s výjimkou
dezinsekci a deratizaci
speciální ochranné
v potravinářských nebo
dezinsekce a deratizace
zemědělských provozech:
v potravinářských nebo
a) odborná způsobilost podle § 58
zemědělských provozech
odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.,
ve znění zákona č. 392/2005 Sb.,
nebo
b) doklady podle § 7 odst. 5
písm. j), k), l) nebo m)
živnostenského zákona;
pro speciální ochrannou dezinfekci,
dezinsekci a deratizaci
toxickými nebo vysoce
toxickými chemickými látkami nebo
chemickými přípravky, s výjimkou
speciální ochranné dezinsekce
a deratizace v potravinářských nebo
zemědělských provozech:
a) odborná způsobilost podle § 58
odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.,
ve znění zákona č. 392/2005 Sb.,
nebo
b) doklady podle § 7 odst. 5
písm. j), k), l) nebo m)
živnostenského zákona

- 63 Průvodcovská činnost
horská

a) střední vzdělání s maturitní
zkouškou a profesní kvalifikace
pro horskou průvodcovskou
činnost podle zvláštního
právního předpisu*), nebo
b) osvědčení o rekvalifikaci nebo
jiný doklad o odborné
kvalifikaci pro příslušnou
pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, nebo
ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž
je živnost provozována, a 4 roky
praxe v oboru

Vodní záchranářská služba

osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
doklad o odborné kvalifikaci pro
příslušnou pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů, nebo
zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví,
v němž je živnost provozována

Technicko - organizační činnost a) vysokoškolské vzdělání
v oblasti požární ochrany
ve studijním programu
a studijním oboru zaměřeném na
požární ochranu, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru
vzdělání zaměřeném na požární
ochranu, nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou v oboru vzdělání
zaměřeném na požární ochranu,
nebo
d) osvědčení o odborné
způsobilosti vydané
Ministerstvem vnitra, nebo
e) osvědčení o rekvalifikaci nebo
jiný doklad o odborné
kvalifikaci pro příslušnou
pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů,
nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, nebo
ministerstvem, do jehož

*) zákon
č. 179/2006 Sb.,
o ověřování
a uznávání výsledků
dalšího vzdělávání
a o změně některých
zákonů (zákon
o uznávání výsledků
dalšího vzdělávání)

§ 11 zákona
č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně,
ve znění zákona
č. 237/2000 Sb.

- 64 působnosti patří odvětví, v němž
je živnost provozována, a 2 roky
praxe v oboru
a) vysokoškolské vzdělání v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a 1 rok praxe v oblasti
bezpečnosti práce nebo ochrany
zdraví při práci, nebo
b) vyšší odborné vzdělání a 2 roky
praxe v oblasti bezpečnosti práce
nebo ochrany zdraví při práci,
nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou a 3 roky praxe
v oblasti bezpečnosti práce nebo
ochrany zdraví při práci, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo
jiný doklad o odborné
kvalifikaci pro příslušnou
pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů,
nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, nebo
ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž
je živnost provozována, a 3 roky
praxe v oblasti bezpečnosti práce
nebo ochrany zdraví při práci,
nebo
e) doklad o úspěšně vykonané
zkoušce z odborné způsobilosti
podle zvláštního právního
předpisu *)

*) § 10 odst. 1 písm. c)
zákona č. 309/2006 Sb.,
kterým se upravují další
požadavky bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních
vztazích a o zajištění
bezpečnosti a ochrany
zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy
(zákon o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při
práci), ve znění zákona
č. 189/2008 Sb., a § 8
odst. 1 a 2 nařízení vlády
č. 592/2006 Sb.,
o podmínkách akreditace
a provádění zkoušek
z odborné způsobilosti.

Poskytování tělovýchovných
a) vysokoškolské vzdělání
a sportovních služeb v oblasti*)
ve studijním programu
a studijním oboru zaměřeném na
tělesnou kulturu, tělovýchovu
a sport, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru
vzdělání zaměřeném na tělesnou
kulturu, tělovýchovu a sport,
nebo
c) osvědčení o rekvalifikaci nebo
jiný doklad o odborné
kvalifikaci pro příslušnou
pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů,

*)ohlašovatel vymezí
předmět podnikání podle
§ 45 odst. 4 věty první
zákona č. 455/1991 Sb.,
ve znění zákona
č. 130/2008 Sb.,
v souladu s předloženými
doklady o odborné
způsobilosti

Poskytování služeb v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci

- 65 nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, nebo
ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž
je živnost provozována
Provozování autoškoly

profesní osvědčení vydané
příslušným krajským úřadem*)
a 1 rok praxe v oboru

Pořádání kurzů k získání
znalostí k výkonu speciální
ochranné dezinfekce,
dezinsekce a deratizace

odborná způsobilost podle § 58
odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění zákona
č. 392/2005 Sb.
a) odborná způsobilost k výkonu
povolání všeobecné sestry nebo
zdravotnického asistenta nebo
ošetřovatele nebo porodní
asistentky nebo záchranáře podle
zvláštního právního předpisu*),
nebo
b) odborná způsobilost k výkonu
povolání sociálního pracovníka
nebo pracovníka v sociálních
službách podle zvláštního
právního předpisu**), nebo
c) odborná kvalifikace k výkonu
povolání učitele mateřské školy
podle zvláštního právního
předpisu***), nebo
d) profesní kvalifikace pro činnost
chůvy pro děti do zahájení
povinné školní docházky podle
zvláštního právního
předpisu****);

Péče o dítě do tří let věku
v denním režimu

*) § 21 odst. 1 zákona
č. 247/2000 Sb.,
o získávání
a zdokonalování odborné
způsobilosti k řízení
motorových vozidel
a o změnách některých
zákonů, ve znění zákona
č. 478/2001 Sb.

*) zákon č. 96/2004 Sb.,
o podmínkách získávání
a uznávání způsobilosti
k výkonu nelékařských
zdravotnických povolání
a k výkonu činností
souvisejících
s poskytováním zdravotní
péče a o změně některých
souvisejících zákonů
(zákon o nelékařských
zdravotnických
povoláních), ve znění
pozdějších předpisů
**) zákon
č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů
***) zákon
č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických
pracovnících a o změně
některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů
****) zákon
č. 179/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů

- 66 Psychologické poradenství
a diagnostika

vysokoškolské vzdělání ve studijním
oboru psychologie a v případě
jednooborového studia 1 rok praxe
v oboru a v případě víceoborového
studia 3 roky praxe v oboru

Drezúra zvířat

a) vysokoškolské vzdělání ve
studijním programu a studijním
oboru zaměřeném na
chovatelství zvířat, zootechniku
nebo veterinární lékařství a 1rok
praxe v oboru, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru
vzdělání zaměřeném na
chovatelství zvířat, zootechniku
nebo veterinářství a 2 roky
praxe v oboru, nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou v oboru vzdělání
zaměřeném na chovatelství
zvířat, zootechniku nebo
veterinářství a 2 roky praxe
v oboru, nebo
d) střední vzdělání s výučním
listem v oboru vzdělání
zaměřeném na chovatelství
zvířat nebo zootechniku a 3
roky praxe v oboru, nebo
e) osvědčení o rekvalifikaci nebo
jiný doklad o odborné
kvalifikaci pro příslušnou
pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů,
nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, nebo
ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž
je živnost provozována, a 4 roky
praxe v oboru, nebo
f) doklady podle § 7 odst. 5 písm.
j), k), l) nebo m) živnostenského
zákona
Činnosti, při kterých je
a) odborná způsobilost k výkonu
porušována integrita lidské kůže
povolání lékaře nebo zubního
lékaře podle zvláštního právního
předpisu*), nebo
b) odborná způsobilost k výkonu
povolání všeobecné sestry,
porodní asistentky,
zdravotnického záchranáře nebo

*) zákon č. 95/2004 Sb.,
o podmínkách získávání
a uznávání odborné
způsobilosti
a specializované
způsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání
lékaře, zubního lékaře

- 67 zdravotnického asistenta podle
zvláštního právního předpisu**),
nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou v oboru vzdělání
kosmetička a osvědčení
o rekvalifikaci nebo jiný doklad
o odborné kvalifikaci pro
činnosti, při kterých je
porušována integrita lidské kůže,
vydaný zařízením
akreditovaným podle zvláštních
právních předpisů, nebo
zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, nebo
ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž
je živnost provozována, nebo
d) střední vzdělání s výučním
listem v oboru vzdělání
kosmetička a osvědčení
o rekvalifikaci nebo jiný doklad
o odborné kvalifikaci pro
činnosti, při kterých je
porušována integrita lidské kůže,
vydaný zařízením
akreditovaným podle zvláštních
právních předpisů, nebo
zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, nebo
ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž
je živnost provozována, nebo
e) osvědčení o rekvalifikaci nebo
jiný doklad o odborné
kvalifikaci pro kosmetičku a pro
činnosti, při kterých je
porušována integrita lidské kůže,
vydaný zařízením
akreditovaným podle zvláštních
právních předpisů, nebo
zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, nebo
ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž
je živnost provozována, a 4 roky
praxe v oboru kosmetické služby
nebo v činnostech, při kterých je
porušována integrita lidské kůže.

a farmaceuta, ve znění
zákona č. 125/2005 Sb.
**) zákon č. 96/2004 Sb.,
ve znění zákona
č. 125/2005 Sb.

- 68 Masérské, rekondiční
a regenerační služby

Provozování solárií

a) odborná způsobilost k výkonu
povolání lékaře a specializovaná
způsobilost v oboru specializace
rehabilitační a fyzikální
medicína nebo tělovýchovné
lékařství podle zvláštního
právního předpisu*), nebo
b) odborná způsobilost k výkonu
povolání fyzioterapeuta nebo
maséra nebo nevidomého
a slabozrakého maséra podle
zvláštního právního předpisu**),
nebo
c) vysokoškolské vzdělání ve
studijním programu a studijním
oboru rehabilitačního nebo
tělovýchovného zaměření, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo
jiný doklad o odborné
kvalifikaci pro příslušnou
pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů,
nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, nebo
ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž
je živnost provozována, nebo
e) profesní
kvalifikace
pro
klasickou masáž nebo sportovní
masáž podle zvláštního právního
předpisu***)

*) zákon č. 95/2004 Sb.,
ve znění zákona
č. 125/2005 Sb.

a) odborná způsobilost k výkonu
povolání lékaře nebo zubního
lékaře podle zvláštního právního
předpisu*) a osvědčení
o rekvalifikaci nebo jiný doklad
o odborné kvalifikaci pro
příslušnou pracovní činnost
vydaný zařízením
akreditovaným podle zvláštních
právních předpisů, nebo
zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, nebo
ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž
je živnost provozována, nebo
b) odborná způsobilost k výkonu
povolání všeobecné sestry,

*) zákon č. 95/2004 Sb.,
ve znění zákona
č. 125/2005 Sb.

**) zákon č. 96/2004 Sb.,
ve znění zákona
č. 125/2005 Sb.
***) zákon
č. 179/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů

**) zákon č. 96/2004 Sb.,
ve znění zákona
č. 125/2005 Sb.
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ergoterapeuta, radiologického
asistenta, asistenta ochrany
veřejného zdraví,
zdravotnického záchranáře,
biomedicínského technika,
biotechnického asistenta,
radiologického technika,
fyzioterapeuta, radiologického
fyzika, biomedicínského
inženýra, odborného pracovníka
v ochraně veřejného zdraví nebo
zdravotnického asistenta podle
zvláštního právního předpisu**)
a osvědčení o rekvalifikaci nebo
jiný doklad o odborné
kvalifikaci pro příslušnou
pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů,
nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, nebo
ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž
je živnost provozována, nebo
c) vysokoškolské vzdělání
ve studijním programu
a studijním oboru zaměřeném na
tělesnou kulturu, tělovýchovu
a sport a osvědčení
o rekvalifikaci nebo jiný doklad
o odborné kvalifikaci pro
příslušnou pracovní činnost
vydaný zařízením
akreditovaným podle zvláštních
právních předpisů, nebo
zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, nebo
ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž
je živnost provozována, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci pro
nezdravotnické pracovníky nebo
jiný doklad o odborné
kvalifikaci pro příslušnou
pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů,
nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže

- 70 a tělovýchovy, nebo
ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž
je živnost provozována, a 1 rok
praxe v oboru

Příloha č. 3 k zákonu č. 455/1991 Sb.
KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI
(K § 26 a 27)
Předmět podnikání

Požadovaná odborná a jiná
zvláštní způsobilost podle
§ 27 odst. 1 a 2

Podmínky, jejichž splnění se
vyžaduje podle
§ 27 odst. 3

Orgán státní správy,
který se vyjadřuje
k žádosti
o koncesi

Poznámka

1

2

3

4

5

pro výrobu a úpravu
kvasného lihu,
konzumního lihu,
lihovin a ostatních
alkoholických nápojů
(s výjimkou piva,
ovocných vín, ostatních
vín a medoviny
a ovocných destilátů
získaných pěstitelským
pálením) Ministerstvo
zemědělství

zákon č. 61/1997 Sb., o lihu
a o změně a doplnění
zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon),
ve znění pozdějších
předpisů, a zákona
č. 587/1992 Sb.,
o spotřebních daních,
ve znění pozdějších
předpisů, (zákon o lihu),
ve znění pozdějších
předpisů

Výroba a úprava
kvasného lihu,
konzumního lihu, lihovin
a ostatních alkoholických
nápojů (s výjimkou piva,
ovocných vín, ostatních
vín a medoviny
a ovocných destilátů
získaných pěstitelským
pálením) a prodej
kvasného lihu,
konzumního lihu
a lihovin

pro výrobu a úpravu kvasného
lihu, konzumního lihu, lihovin
a ostatních alkoholických
nápojů (s výjimkou piva,
ovocných vín, ostatních vín
a medoviny a ovocných
destilátů získaných
pěstitelským pálením)
a) vysokoškolské vzdělání
ve studijním programu
a studijním oboru
zaměřeném
na potravinářskou
technologii, chemii,
zemědělství, farmacii,
lékařství nebo veterinární
lékařství, nebo
b) vyšší odborné vzdělání
v oboru vzdělání
zaměřeném
na potravinářskou

- 72 technologii, chemii,
zemědělství, farmacii nebo
veterinární lékařství
a 3 roky praxe v oboru,
nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou v oboru vzdělání
zaměřeném
na potravinářskou
technologii, chemii,
zemědělství, nebo v oboru
laborant pro
farmaceutickou výrobu a 3
roky praxe v oboru, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci
nebo jiný doklad o odborné
kvalifikaci pro příslušnou
pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních
předpisů, zařízením
akreditovaným
Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy,
nebo ministerstvem, do
jehož působnosti patří
odvětví, v němž je živnost
provozována, a 3 roky
praxe v oboru, nebo
e) doklady podle § 7 odst. 5
písm. a), b), c), d) nebo e)
živnostenského zákona

- 73 Výroba a úprava lihu
sulfitového nebo lihu
syntetického

a) vysokoškolské vzdělání
ve studijním programu
a studijním oboru
zaměřeném na chemii, nebo
b) vyšší odborné vzdělání
v oboru vzdělání
zaměřeném na chemii
a 3 roky praxe v oboru,
nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou v oboru vzdělání
zaměřeném na chemii
a 3 roky praxe v oboru,
nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci
nebo jiný doklad o odborné
kvalifikaci pro příslušnou
pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních
předpisů, zařízením
akreditovaným
Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy,
nebo ministerstvem, do
jehož působnosti patří
odvětví, v němž je živnost
provozována, a 3 roky
praxe v oboru, nebo
e) doklady podle § 7 odst. 5
písm. a), b), c), d) nebo e)
živnostenského zákona

Ministerstvo průmyslu
a obchodu

zákon č. 61/1997 Sb.,
ve znění pozdějších
předpisů

- 74 Výzkum, vývoj, výroba,
ničení, zneškodňování,
zpracování, nákup
a prodej výbušnin

pro výzkum, vývoj, výrobu
spolehlivost podnikatele nebo Český báňský úřad **)
a zpracování výbušnin:
statutárního orgánu nebo členů
vysokoškolské vzdělání
statutárního orgánu*)
ve studijním programu
a studijním oboru zaměřeném
na technické vědy nebo
technologie;
pro ničení a zneškodňování
výbušnin:
oprávnění nebo průkaz
pyrotechnika vydané obvodním
báňským úřadem a věk nejméně
21 let;
pro nákup a prodej výbušnin:
oprávnění nebo průkaz
pyrotechnika nebo střelmistra
nebo odpalovače ohňostrojů
vydané obvodním báňským
úřadem nebo oprávnění
technického vedoucího odstřelů
vydané Českým báňským
úřadem

Vývoj, výroba, opravy,
pro vývoj, výrobu, opravy,
úpravy, přeprava, nákup, úpravy, znehodnocování
prodej, půjčování,
a ničení zbraní:
uschovávání,
a) vysokoškolské vzdělání
znehodnocování a ničení
ve studijním programu
zbraní a střeliva
a studijním oboru
zaměřeném na technické
vědy nebo technologie

spolehlivost podnikatele nebo
statutárního orgánu nebo členů
statutárního orgánu*),
pro nabývání výbušnin
a výbušných předmětů**)
a provádění činností s nimi
musí podnikatel nebo
odpovědný zástupce

pro vývoj, výrobu,
ničení, znehodnocování
střeliva Český úřad pro
zkoušení zbraní
a střeliva***)

*) § 1 odst. 5 zákona
č. 451/1991 Sb., kterým
se stanoví některé další
předpoklady pro výkon
některých funkcí ve
státních orgánech
a organizacích České
a Slovenské Federativní
Republiky, České
republiky a Slovenské
republiky
**) § 23, 35, 36 zákona
č. 61/1988 Sb., o hornické
činnosti, výbušninách
a o státní báňské správě,
ve znění zákona
č. 542/1991 Sb.

*) § 1 odst. 5 zákona
č. 451/1991 Sb.
**) § 21 odst. 1 a 2 zákona
č. 61/1988 Sb., ve znění
zákona č. 542/1991 Sb.
***) pro vývoj, výrobu,
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b)

c)

d)

e)

a 3 roky praxe v oboru,
nebo
vyšší odborné vzdělání
v oboru vzdělání
zaměřeném na technické
vědy nebo technologie a 3
roky praxe v oboru, nebo
střední vzdělání s maturitní
zkouškou v oboru vzdělání
s technickým zaměřením
a 3 roky praxe v oboru,
nebo
střední vzdělání s výučním
listem v oboru vzdělání
puškař nebo nástrojař
a 3 roky praxe v oboru,
nebo
osvědčení o rekvalifikaci
nebo jiný doklad o odborné
kvalifikaci pro příslušnou
pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních
předpisů, zařízením
akreditovaným
Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy,
nebo ministerstvem, do
jehož působnosti patří
odvětví, v němž je živnost
provozována, a 4 roky
praxe v oboru;

podnikatele splňovat odbornou
způsobilost stanovenou pro
obor výzkum, vývoj, ničení,
zneškodňování, zpracování,
nákup a prodej výbušnin, a to
přiměřeně rozsahu
živnostenského oprávnění

ničení a znehodnocování
střeliva § 17 odst. 3 písm.
k) zákona č. 156/2000 Sb.,
o ověřování střelných
zbraní, střeliva
a pyrotechnických
předmětů a o změně
zákona č. 288/1995 Sb.,
o střelných zbraních
a střelivu
(zákon o střelných
zbraních), ve znění zákona
č. 13/1998 Sb., a zákona
č. 368/1992 Sb.,
o správních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů,
ve znění zákona
č. 155/2010 Sb.

- 76 pro nákup, prodej, přepravu,
půjčování a uschovávání zbraní
a střeliva:
a) vysokoškolské vzdělání
ve studijním programu
a studijním oboru
zaměřeném na ekonomii,
vojenství, policii, technické
vědy nebo technologie
a 1 rok praxe v oboru, nebo
b) vyšší odborné vzdělání
v oboru vzdělání
zaměřeném na ekonomii,
vojenství, policii, technické
vědy nebo technologie
a 2 roky praxe v oboru,
nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou v oboru vzdělání
s technickým,
ekonomickým, vojenským
nebo policejním zaměřením
a 2 roky praxe v oboru,
nebo
d) střední vzdělání s výučním
listem v oboru vzdělání
prodavač se specializací
na zbraně a střelivo
nebo v příbuzném oboru
a 3 roky praxe v obchodní
činnosti se zbraněmi
a střelivem, nebo

- 77 e) střední vzdělání s výučním
listem v oboru vzdělání
puškař nebo nástrojař
a 3 roky praxe v oboru
a nebo 1 rok praxe
v obchodní činnosti se
zbraněmi a střelivem, nebo
f) osvědčení o rekvalifikaci
nebo jiný doklad o odborné
kvalifikaci pro příslušnou
pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních
předpisů, zařízením
akreditovaným
Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy,
nebo ministerstvem, do
jehož působnosti patří
odvětví, v němž je živnost
provozována, a 4 roky
praxe v oboru;
pro výrobu, opravy, úpravy,
znehodnocování a ničení
střeliva:
odborná způsobilost stanovená
pro vývoj, výrobu, opravy,
úpravy, znehodnocování
a ničení zbraní, oprávnění nebo
průkaz pyrotechnika a věk
nejméně 21 let;

- 78 pro vývoj střeliva:
vysokoškolské vzdělání
ve studijním programu
a studijním oboru zaměřeném
na technické vědy nebo
technologie, studijní obor teorie
a technologie výbušnin a 3 roky
praxe v oboru
Nákup a prodej,
a) vysokoškolské vzdělání
půjčování, vývoj, výroba,
ve studijním programu
opravy, úpravy,
a studijním oboru
uschovávání, skladování,
zaměřeném na technické
přeprava,
vědy, ekonomii, vojenství
znehodnocování a ničení
nebo policii a věk nejméně
bezpečnostního materiálu
21 let, nebo
b) vyšší odborné vzdělání
v oboru vzdělání
zaměřeném na technické
vědy, ekonomii, vojenství
nebo policii a věk nejméně
21 let, nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou nebo výučním
listem v oboru vzdělání
s technickým,
ekonomickým, vojenským
nebo policejním zaměřením
a věk nejméně 21 let, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci
nebo jiný doklad o odborné
kvalifikaci pro příslušnou

bezúhonnost všech
zaměstnanců
(§ 6 odst. 2 zákona
č. 455/1991 Sb., ve znění
zákona č. 155/2010 Sb.)

souhlas krajského
§ 3 odst. 2 zákona
ředitelství Policie České č. 310/2006 Sb.,
republiky
o nakládání s některými
věcmi využitelnými
k obranným
a bezpečnostním účelům
na území České republiky
a o změně některých
dalších zákonů (zákon
o nakládání
s bezpečnostním
materiálem)

- 79 pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních
předpisů, zařízením
akreditovaným
Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy,
nebo ministerstvem, do
jehož působnosti patří
odvětví, v němž je živnost
provozována, a l rok praxe
v oboru a věk nejméně
21 let.
Výroba a zpracování
pro výrobu a zpracování paliv
paliv a maziv a distribuce a maziv:
a) vysokoškolské vzdělání ve
pohonných hmot
studijním programu
a studijním oboru
zaměřeném na chemii
a 1 rok praxe v oboru, nebo
b) vyšší odborné vzdělání
v oboru vzdělání
zaměřeném na chemii
a 3 roky praxe v oboru,
nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou v oboru vzdělání
zaměřeném na chemii
a 3 roky praxe v oboru,
nebo

pro distribuci
pohonných hmot celní
úřad

Zákon č. 311/2006 Sb.,
o pohonných hmotách
a čerpacích stanicích
pohonných hmot
a o změně některých
souvisejících zákonů
(zákon o pohonných
hmotách), ve znění
pozdějších předpisů

- 80 d) osvědčení o rekvalifikaci
nebo jiný doklad o odborné
kvalifikaci pro příslušnou
pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních
předpisů, nebo zařízením
akreditovaným
Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy,
nebo ministerstvem, do
jehož působnosti patří
odvětví, v němž je živnost
provozována, a 4 roky praxe
v oboru, nebo
e) doklady podle § 7 odst. 5
písm. a), b), c), d) nebo e)
živnostenského zákona;
pro distribuci pohonných hmot:
a) vysokoškolské vzdělání
a 1 rok praxe v oboru, nebo
b) vyšší odborné vzdělání
a 2 roky praxe v oboru,
nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou a 3 roky praxe
v oboru, nebo
d) střední vzdělání a 4 roky
praxe v oboru

- 81 Výroba tepelné energie
a) vysokoškolské vzdělání
a rozvod tepelné energie,
ve studijním programu
nepodléhající licenci*)
a studijním oboru
realizovaná ze zdrojů
zaměřeném na technické
tepelné energie
vědy a 3 roky praxe
s instalovaným výkonem
v oboru, nebo
jednoho zdroje nad
b) vyšší odborné vzdělání
50 kW
v oboru vzdělání
s technickým zaměřením
a 6 roků praxe v oboru,
nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou v oboru vzdělání
s technickým zaměřením
a 6 roků praxe v oboru;
u zdrojů tepelné energie do
instalovaného výkonu 1 MW
včetně a samostatného
rozvodného zařízení tepelné
energie s instalovaným
výkonem do 1 MW včetně
postačuje:
a) střední vzdělání s výučním
listem v oboru vzdělání
s technickým zaměřením
a 3 roky praxe v oboru,
nebo
b) osvědčení o rekvalifikaci
nebo jiný doklad o odborné
kvalifikaci pro
provozování malých

fyzická nebo právnická osoba, Státní energetická
která žádá o udělení koncese
inspekce
a není držitelem licence
na výrobu tepelné energie
a licence na rozvod tepelné
energie,*) musí prokázat, že
má technické předpoklady
k zajištění výkonu
koncesované činnosti,**) a že
touto činností nedojde
k ohrožení života a činnosti
osob, majetku či zájmu
na ochranu životního prostředí.
Fyzická nebo právnická osoba,
která žádá o udělení koncese,
musí mít uzavřeno pojištění
odpovědnosti.

*) zákon č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání
a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích
a o změně některých
zákonů (energetický
zákon), ve znění
pozdějších předpisů
**) § 9 vyhlášky
č. 426/2005 Sb.,
o podrobnostech
udělování licencí pro
podnikání v energetických
odvětvích
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vydaný zařízením
akreditovaným podle
zvláštních právních
předpisů, zařízením
akreditovaným
Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy,
nebo ministerstvem, do
jehož působnosti patří
odvětví, v němž je živnost
provozována
Silniční motorová
doprava
- nákladní provozovaná
vozidly nebo jízdními
soupravami o největší
povolené hmotnosti
přesahující 3,5 tuny,
jsou-li určeny
k přepravě zvířat nebo
věcí,
- osobní provozovaná
vozidly určenými pro
přepravu více než
9 osob včetně řidiče,
- nákladní provozovaná
vozidly nebo jízdními
soupravami o největší
povolené hmotnosti
nepřesahující 3,5 tuny,

odborná způsobilost podle
§ 8a zákona č. 111/1994 Sb.
u silniční motorové dopravy
nákladní provozované vozidly
nebo jízdními soupravami
o největší povolené hmotnosti
přesahující 3,5 tuny, jsou-li
určeny k přepravě zvířat nebo
věcí, a osobní provozované
vozidly určenými pro přepravu
více než 9 osob včetně řidiče.

dopravní úřad

zákon č. 111/1994 Sb.,
o silniční dopravě,
ve znění pozdějších
předpisů
Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES)
č. 1071/2009 ze dne
21. října 2009, kterým se
zavádějí společná pravidla
týkající se závazných
podmínek pro výkon
povolání podnikatele
v silniční dopravě
a zrušuje se směrnice
Rady 96/26/ES.
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k přepravě zvířat nebo
věcí,
- osobní provozovaná
vozidly určenými pro
přepravu nejvýše
9 osob včetně řidiče.
Vnitrozemská vodní
doprava

§ 33a zákona č. 114/1995 Sb.,
o vnitrozemské plavbě, ve
znění zákona č. 358/1999 Sb.

Ministerstvo dopravy

zákon č. 114/1995 Sb.,
o vnitrozemské plavbě,
ve znění pozdějších
předpisů

Kontrolní testování
profesionálních zařízení
pro aplikaci přípravků

a) minimálně střední vzdělání schválení provozovny
s maturitní zkouškou
v oboru zaměřeném na
rostlinolékařství, ochranu
rostlin, pěstitelství,
zahradnictví, chmelařství,
vinohradnictví, lesnictví,
zemědělskou nebo
lesnickou techniku, nebo
obecné zemědělství a 3 roky
praxe v obsluze a seřizování
zařízení pro aplikaci
přípravků, nebo
b) minimálně střední vzdělání
s maturitní zkouškou
a 4 roky praxe v obsluze
a seřizování zařízení pro
aplikaci přípravků.

Ústřední kontrolní
a zkušební ústav
zemědělský

§ 65 zákona
č. 326/2004 Sb.,
o rostlinolékařské péči
a o změně některých
souvisejících zákonů, ve
znění zákona
č. 199/2012 Sb.
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pyrotechnického
průzkumu

oprávnění nebo průkaz
spolehlivost podnikatele nebo
pyrotechnika bez rozlišení
statutárního orgánu nebo členů
druhu pyrotechnického
statutárního orgánu*)
oprávnění a věk nejméně 21 let

Provádění veřejných
dražeb
- dobrovolných
- nedobrovolných

pro provádění veřejných dražeb
dobrovolných:
a) vysokoškolské vzdělání
a 1 rok praxe v dražební
nebo realitní činnosti, nebo
b) vyšší odborné vzdělání
a 3 roky praxe v dražební
nebo realitní činnosti, nebo
c) střední vzdělání a 5 let
praxe v dražební nebo
realitní činnosti, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci
nebo jiný doklad o odborné
kvalifikaci pro příslušnou
pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních
předpisů, zařízením
akreditovaným
Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy,
nebo ministerstvem, do
jehož působnosti patří
odvětví, v němž je živnost
provozována, a 9 let praxe
v dražební nebo realitní
činnosti, nebo

*) § 1 odst. 5 zákona
č. 451/1991 Sb.

Ministerstvo pro místní
rozvoj

§ 6 zákona č. 26/2000 Sb.,
o veřejných dražbách,
ve znění zákona
č. 315/2006 Sb.
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písm. j), k), l) nebo m)
živnostenského zákona;
pro provádění veřejných dražeb
nedobrovolných:
a) vysokoškolské vzdělání
a 3 roky praxe v dražební
nebo realitní činnosti, nebo
b) vyšší odborné vzdělání
a 4 roky praxe v dražební
nebo realitní činnosti, nebo
c) střední vzdělání a 6 let
praxe v dražební nebo
realitní činnosti, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci
nebo jiný doklad o odborné
kvalifikaci pro příslušnou
pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních
předpisů, zařízením
akreditovaným
Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy,
nebo ministerstvem, do
jehož působnosti patří
odvětví, v němž je živnost
provozována, a 10 let praxe
v dražební nebo realitní
činnosti, nebo
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písm. j), k), l) nebo m)
živnostenského zákona
Provozování cestovní
kanceláře

a) vysokoškolské vzdělání ve
studijním programu
a studijním oboru
zaměřeném na cestovní
ruch, nebo
b) vyšší odborné vzdělání
v oboru vzdělání
zaměřeném na cestovní
ruch, nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou v oboru vzdělání
zaměřeném na cestovní
ruch, nebo
d) vysokoškolské vzdělání
a 1 rok praxe v oboru, nebo
e) vyšší odborné vzdělání
a 3 roky praxe v oboru,
nebo
f) střední vzdělání s maturitní
zkouškou a 6 let praxe
v oboru, nebo
g) osvědčení o rekvalifikaci
nebo jiný doklad o odborné
kvalifikaci pro příslušnou
pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních
předpisů, zařízením

Ministerstvo pro místní
rozvoj**)

*) zákon č. 179/2006 Sb.,
o ověřování a uznávání
výsledků dalšího
vzdělávání a o změně
některých zákonů(zákon
o uznávání výsledků
dalšího vzdělávání)
**) zákon č. 159/1999
Sb., o některých
podmínkách podnikání
v oblasti cestovního ruchu
a o změně zákona
č. 40/1964 Sb., občanský
zákoník, ve znění
pozdějších předpisů,
a zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském
podnikání (živnostenský
zákon), ve znění
pozdějších předpisů
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Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy,
nebo ministerstvem, do
jehož působnosti patří
odvětví, v němž je živnost
provozována, a 6 let praxe
v oboru, nebo
h) doklad o profesní
kvalifikaci pro provozování
cestovní kanceláře podle
zvláštního právního
předpisu*) a 2 roky praxe
v oboru
i) doklady podle § 7 odst. 5
písm. b),c), f), g), h) nebo i)
živnostenského zákona
Ostraha majetku a osob

a) vysokoškolské vzdělání,
nebo
b) vyšší odborné vzdělání
právnického,
bezpečnostního nebo
obdobného zaměření, nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou v oboru
bezpečnostním nebo
právním a 3 roky praxe
v oboru, nebo
d) střední vzdělání s maturitní
zkouškou, 3 roky praxe
v oboru a osvědčení

spolehlivost podnikatele,
statutárního orgánu nebo členů
statutárního orgánu**)
a bezúhonnost všech osob,
které pro podnikatele
předmětnou činnost vykonávají
(§ 6 odst. 2 zákona
č. 455/1991 Sb., ve znění
zákona č. 155/2010 Sb.)

*) zákon č. 179/2006 Sb.,
ve znění pozdějších
předpisů,
**) § 1 odst. 5 zákona
č. 451/1991 Sb.
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doklad o odborné
kvalifikaci pro příslušnou
pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních
předpisů, zařízením
akreditovaným
Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy,
nebo ministerstvem, do
jehož působnosti patří
odvětví, v němž je živnost
provozována, nebo
e) střední vzdělání s maturitní
zkouškou, 3 roky praxe
v oboru a profesní
kvalifikace pro činnost
strážný podle zvláštního
právního předpisu*)
Služby soukromých
detektivů

a) vysokoškolské vzdělání
a 1 rok praxe v oboru, nebo
b) vyšší odborné vzdělání
právnického,
bezpečnostního nebo
obdobného zaměření
a 1 rok praxe v oboru, nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou v oboru
bezpečnostním nebo
právním a 3 roky praxe

spolehlivost podnikatele,
statutárního orgánu nebo členů
statutárního orgánu**)
a bezúhonnost všech osob,
které pro podnikatele
předmětnou činnost vykonávají
(§ 6 odst. 2 zákona
č. 455/1991 Sb., ve znění
zákona č. 155/2010 Sb.)

*) zákon č. 179/2006 Sb.,
ve znění pozdějších
předpisů,
**) § 1 odst. 5 zákona
č. 451/1991 Sb.
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d) střední vzdělání s maturitní
zkouškou, 3 roky praxe
v oboru a osvědčení
o rekvalifikaci nebo jiný
doklad o odborné
kvalifikaci pro příslušnou
pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních
předpisů, zařízením
akreditovaným
Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy,
nebo ministerstvem, do
jehož působnosti patří
odvětví, v němž je živnost
provozována, nebo
e) střední vzdělání s maturitní
zkouškou, 3 roky praxe
v oboru a profesní
kvalifikace pro činnost
detektiv koncipient podle
zvláštního právního
předpisu*)
Poskytování technických a) vysokoškolské vzdělání
služeb k ochraně majetku
ve studijním programu
a osob
a studijním oboru
zaměřeném na strojírenství,
elektrotechniku,
telekomunikace nebo

bezúhonnost všech
osob, které pro podnikatele
předmětnou činnost vykonávají
(§ 6 odst. 2 zákona
č. 455/1991 Sb., ve znění
zákona č. 155/2010 Sb.)
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b)

c)

d)

e)

výpočetní techniku a 1 rok
praxe v oboru, nebo
vyšší odborné vzdělání
v oboru vzdělání
zaměřeném na strojírenství,
elektrotechniku,
telekomunikace nebo
výpočetní techniku a 2 roky
praxe v oboru, nebo
střední vzdělání s maturitní
zkouškou v oboru vzdělání
zaměřeném na strojírenství,
elektrotechniku,
telekomunikace nebo
výpočetní techniku a 2 roky
praxe v oboru, nebo
střední vzdělání s výučním
listem v oboru vzdělání
zaměřeném na strojírenství,
elektrotechniku,
telekomunikace nebo
výpočetní techniku a 3 roky
praxe v oboru, nebo
osvědčení o rekvalifikaci
nebo jiný doklad o odborné
kvalifikaci pro příslušnou
pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních
předpisů, zařízením
akreditovaným
Ministerstvem školství,

- 91 mládeže a tělovýchovy,
nebo ministerstvem, do
jehož působnosti patří
odvětví, v němž je živnost
provozována, a 4 roky
praxe v oboru
Vedení spisovny

a) vysokoškolské vzdělání
a l rok praxe
v administrativě, nebo
b) vyšší odborné vzdělání
a 2 roky praxe
v administrativě, nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou a 3 roky praxe
v administrativě, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci
nebo jiný doklad o odborné
kvalifikaci pro příslušnou
pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních
předpisů, zařízením
akreditovaným
Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy,
nebo ministerstvem, do
jehož působnosti patří
odvětví, v němž je živnost
provozována, a 4 roky
praxe v administrativě

schválení provozovny
a bezúhonnost všech
zaměstnanců (§ 6 odst. 2
zákona č. 455/1991 Sb.,
ve znění zákona
č. 155/2010 Sb.)

Státní oblastní archiv
příslušný podle místa
provozovny

§ 68 odst. 1 odst. 4 zákona
č. 499/2004 Sb.,
o archivnictví a spisové
službě a o změně
některých zákonů
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a výuka a výcvik ve
střelbě se zbraní

a) vysokoškolské vzdělání
spolehlivost podnikatele nebo
ve studijním programu
statutárního orgánu nebo členů
a studijním oboru
statutárního orgánu*)
zaměřeném na vojenství,
policii nebo tělesnou
kulturu, tělovýchovu a sport
a 2 roky praxe v řízení
střeleb nebo provozování
střelnic, nebo
b) vyšší odborné vzdělání
v oboru vzdělání
zaměřeném na vojenství,
policii nebo tělesnou
kulturu, tělovýchovu a sport
a 2 roky praxe v řízení
střeleb nebo provozování
střelnic, nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou v oboru vzdělání
zaměřeném na vojenství
nebo policii a 2 roky praxe
v řízení střeleb nebo
provozování střelnic, nebo
d) průkaz rozhodčího nebo
trenéra střeleb a 3 roky
praxe v řízení střeleb nebo
provozování střelnic

*) § 1 odst. 5 zákona
č. 451/1991 Sb.

Provádění trhacích
a ohňostrojných prací

a) oprávnění nebo průkaz
střelmistra vydané
obvodním báňským
úřadem*), nebo

*) § 35 a 36 zákona
č. 61/1988 Sb., ve znění
zákona 542/1991 Sb.

spolehlivost podnikatele nebo
statutárního orgánu nebo členů
statutárního orgánu**)
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vedoucího odstřelů vydané
Českým báňským
úřadem*), nebo
c) oprávnění nebo průkaz
odpalovače ohňostrojů
vydané obvodním báňským
úřadem*)

**) § 1 odst. 5 zákona
č. 451/1991 Sb.

Provozování pohřební
služby

§ 6 odst. 2 zákona
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
a o změně některých zákonů

krajské hygienické
stanice

Provádění balzamace
a konzervace

§ 10 odst. 2 zákona
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
a o změně některých zákonů

krajské hygienické
stanice

Provozování krematoria

§ 13 odst. 2 zákona
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
a o změně některých zákonů,
ve znění zákona č. 67/2006 Sb.

krajské hygienické
stanice

§ 6 odst. 4 zákona
č. 256/2001 Sb.,
o pohřebnictví a o změně
některých zákonů,
ve znění zákona
č. 67/2006 Sb.
§ 10 odst. 4 zákona
č. 256/2001 Sb.,
o pohřebnictví a o změně
některých zákonů,
ve znění zákona
č. 320/2002 Sb.
§ 13 odst. 4 zákona
č. 256/2001 Sb.,
o pohřebnictví
a o změně některých
zákonů, ve znění zákona
č. 67/2006 Sb.

Příloha č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb.
ŽIVNOST VOLNÁ
(K § 25 odst. 2)
Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činností náležející do živnosti volné:
1. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
2. Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
3. Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin,
rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu
rostlin nebo biocidními přípravky
4. Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
5. Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
6. Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
7. Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
8. Pěstitelské pálení
9. Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
10. Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
11. Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
12. Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
13. Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
14. Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
15. Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových
záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
16. Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
17. Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků
18. Výroba hnojiv
19. Výroba plastových a pryžových výrobků
20. Výroba a zpracování skla
21. Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
22. Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
23. Broušení technického a šperkového kamene
24. Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
25. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
26. Umělecko-řemeslné zpracování kovů
27. Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
28. Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
29. Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických
strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
30. Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
31. Výroba strojů a zařízení
32. Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
33. Stavba a výroba plavidel
34. Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční
změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních
zařízení
35. Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové
a lanové a železničního parku
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37. Výroba a opravy čalounických výrobků
38. Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
39. Výroba zdravotnických prostředků
40. Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
41. Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie,
kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
42. Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
43. Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
44. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
45. Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
46. Sklenářské práce, rámování a paspartování
47. Zprostředkování obchodu a služeb
48. Velkoobchod a maloobchod
49. Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
50. Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
51. Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
52. Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
53. Zasilatelství a zastupování v celním řízení
55. Ubytovací služby
56. Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat,
hostingové a související činnosti a webové portály
57. Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
58. Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
59. Pronájem a půjčování věcí movitých
60. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
61. Projektování pozemkových úprav
62. Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
63. Projektování elektrických zařízení
64. Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
65. Testování, měření, analýzy a kontroly
66. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
67. Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
68. Fotografické služby
69. Překladatelská a tlumočnická činnost
70. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
71. Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
72. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
73. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních
produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
74. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
75. Praní pro domácnost,žehlení,opravy a údržba oděvů,bytového textilu a osobního zboží
76. Poskytování technických služeb
77. Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné
mechaniky, optických přístrojů a měřidel
78. Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
79. Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
80. Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Příloha č. 5 k zákonu č. 455/1991 Sb.
Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami
splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností
(K § 7 odst. 6)
Živnost

Požadovaná odborná způsobilost

Poznámka

1

2

3

a) vysokoškolské vzdělání ve studijním
programu a studijním oboru zaměřeném
na veterinární lékařství a hygienu,
chovatelství zvířat nebo zootechniku,
nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru
vzdělání zaměřeném na chovatelství
zvířat, zootechniku nebo veterinářství,
nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou
v oboru vzdělání zaměřeném na
chovatelství zvířat, zootechniku nebo
veterinářství, nebo
d) střední vzdělání s výučním listem
v oboru vzdělání zaměřeném na
chovatelství zvířat nebo zootechniku,
nebo
e) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný
doklad o odborné kvalifikaci pro
příslušnou pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů, nebo
zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do
jehož působnosti patří odvětví, v němž
je živnost provozována, nebo
f) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru
v nezávislém postavení (§ 420
občanského zákoníku) nebo
v pracovněprávním vztahu, nebo
g) doklad o uznání odborné kvalifikace
podle zvláštního právního předpisu**),
nebo
h) doklady podle § 7 odst. 5 písm. k)
živnostenského zákona

*) vyhláška
č. 176/2009 Sb., kterou se
stanoví náležitosti žádosti
o akreditaci vzdělávacího
programu, organizace
vzdělávání
v rekvalifikačním
zařízení a způsob jeho
ukončení

Obchod se zvířaty
určenými pro
zájmové chovy

**) 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

- 97 Průvodcovská
činnost
horská

a) střední vzdělání s maturitní zkouškou
a profesní kvalifikace pro horskou
průvodcovskou činnost podle
zvláštního právního předpisu*), nebo
b) osvědčení o rekvalifikaci**) nebo jiný
doklad o odborné kvalifikaci pro
příslušnou pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů, nebo
zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví,
v němž je živnost provozována, nebo
c) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru
v nezávislém postavení (§ 420
občanského zákoníku) nebo
v pracovněprávním vztahu, nebo
d) doklad o uznání odborné kvalifikace
podle zvláštního právního předpisu***)
Vodní záchranářská a) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný
služba
doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů, nebo
zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví,
v němž je živnost provozována, nebo
b) doklad o specializaci báňský
záchranář**) – potápěč, nebo
c) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru
v nezávislém postavení (§ 420
občanského zákoníku) nebo
v pracovněprávním vztahu, nebo
d) doklad o uznání odborné kvalifikace
podle zvláštního právního předpisu***)
Poskytování
a) vyšší odborné vzdělání v oboru
tělovýchovných
vzdělání zaměřeném na tělesnou
a sportovních
kulturu, tělovýchovu a sport, nebo
služeb v oblasti…
b) vysokoškolské vzdělání ve studijním
programu a studijním oboru
zaměřeném na tělesnou kulturu,
tělovýchovu a sport, nebo
c) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný
doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů, nebo

*) zákon č. 179/2006 Sb.,
o ověřování a uznávání
výsledků dalšího
vzdělávání a o změně
některých zákonů (zákon
o uznávání výsledků
dalšího vzdělávání)
**) vyhláška
č. 176/2009 Sb.
***) zákon
č. 18/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů

*) vyhláška
č. 176/2009 Sb.
**) vyhláška
č. 447/2001 Sb., o báňské
záchranné službě,
ve znění vyhlášky
č. 87/2006 Sb.
***) zákon č. 18/2004
Sb., ve znění pozdějších
předpisů

*) vyhláška
č. 176/2009 Sb.
**) zákon č. 18/2004 Sb.,
ve znění pozdějších
předpisů

- 98 zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví,
v němž je živnost provozována, nebo
d) doklad o odborné způsobilosti vydaný
vzdělávací institucí tělovýchovného
zaměření (např. vzdělávací instituce
tělovýchovných svazů), nebo
e) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru
v nezávislém postavení (§ 420
občanského zákoníku) nebo
v pracovněprávním vztahu, nebo
f) doklad o uznání odborné kvalifikace
podle zvláštního právního předpisu**)
Péče o dítě do tří
let věku v denním
režimu

a) odborná způsobilost k výkonu povolání
všeobecné sestry nebo zdravotnického
asistenta nebo ošetřovatele nebo
porodní asistentky nebo záchranáře
nebo všeobecného sanitáře podle
zvláštního právního předpisu*), nebo
b) odborná způsobilost k výkonu povolání
sociálního pracovníka nebo pracovníka
v sociálních službách podle zvláštního
právního předpisu**), nebo
c) odborná kvalifikace k výkonu povolání
učitele mateřské školy podle zvláštního
právního předpisu***), nebo
d) profesní kvalifikace pro činnost chůvy
pro děti do zahájení povinné školní
docházky podle zvláštního právního
předpisu****), nebo
e) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru
v nezávislém postavení (§ 420
občanského zákoníku) nebo
v pracovněprávním vztahu, nebo
f) doklad o uznání odborné kvalifikace
podle zvláštního právního
předpisu*****)

*) zákon č. 96/2004 Sb.,
o podmínkách získávání
a uznávání způsobilosti
k výkonu nelékařských
zdravotnických povolání
a k výkonu činností
souvisejících
s poskytováním zdravotní
péče a o změně některých
souvisejících zákonů
(zákon o nelékařských
zdravotnických
povoláních), ve znění
pozdějších předpisů
**) zákon
č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů
***) zákon
č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických
pracovnících a o změně
některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů
****) zákon
č. 179/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů
*****) zákon
č. 18/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů

- 99 Činnosti, při
kterých je
porušována
integrita lidské
kůže

a) odborná způsobilost k výkonu povolání
lékaře nebo zubního lékaře podle
zvláštního právního předpisu*), nebo
b) odborná způsobilost k výkonu povolání
všeobecné sestry, porodní asistentky,
zdravotnického záchranáře nebo
zdravotnického asistenta podle
zvláštního právního předpisu**), nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou
v oboru vzdělání kosmetička
a osvědčení o rekvalifikaci***) nebo
jiný doklad o odborné kvalifikaci pro
činnosti, při kterých je porušována
integrita lidské kůže, vydaný zařízením
akreditovaným podle zvláštních
právních předpisů, nebo zařízením
akreditovaným Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy, nebo
ministerstvem, do jehož působnosti
patří odvětví, v němž je živnost
provozována, nebo
d) střední vzdělání s výučním listem
v oboru vzdělání kosmetička
a osvědčení o rekvalifikaci***) nebo
jiný doklad o odborné kvalifikaci pro
činnosti, při kterých je porušována
integrita lidské kůže, vydaný zařízením
akreditovaným podle zvláštních
právních předpisů, nebo zařízením
akreditovaným Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy, nebo
ministerstvem, do jehož působnosti
patří odvětví, v němž je živnost
provozována, nebo
e) osvědčení o rekvalifikaci***) nebo jiný
doklad o odborné kvalifikaci pro
kosmetičku a pro činnosti, při kterých
je porušována integrita lidské kůže,
vydaný zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů, nebo
zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do
jehož působnosti patří odvětví, v němž
je živnost provozována, nebo
f) doklad o uznání odborné kvalifikace
podle zvláštního právního
předpisu****)

*) zákon č. 95/2004 Sb.,
o podmínkách získávání
a uznávání odborné
způsobilosti
a specializované
způsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání
lékaře, zubního lékaře
a farmaceuta, ve znění
zákona č. 125/2005 Sb.
**) zákon č. 96/2004 Sb.,
ve znění zákona
č. 125/2005 Sb.
***) vyhláška
č. 176/2009Sb.
****) zákon
č. 18/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů

- 100 Masérské,
rekondiční
a regenerační
služby

Provozování solárií

a) odborná způsobilost k výkonu povolání
lékaře a specializovaná způsobilost
v oboru specializace rehabilitační
a fyzikální medicína nebo tělovýchovné
lékařství podle zvláštního právního
předpisu*), nebo
b) odborná způsobilost k výkonu povolání
fyzioterapeuta nebo maséra nebo
nevidomého a slabozrakého maséra
podle zvláštního právního předpisu**),
nebo
c) vysokoškolské vzdělání ve studijním
programu a studijním oboru
rehabilitačního nebo tělovýchovného
zaměření, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci***) nebo jiný
doklad o odborné způsobilosti
pro příslušnou pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů, nebo
zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví,
v němž je živnost provozována, nebo
e) profesní kvalifikace pro klasickou
masáž nebo sportovní masáž podle
zvláštního právního předpisu*****),
nebo
f) doklad o uznání odborné kvalifikace
podle zvláštního právního
předpisu****)

*) zákon č. 95/2004 Sb.,
ve znění zákona
č. 125/2005 Sb.

a) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný
doklad o odborné způsobilosti
pro příslušnou pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů, nebo
zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví,
v němž je živnost provozována, nebo
b) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru
v nezávislém postavení (§ 420
občanského zákoníku) nebo
v pracovněprávním vztahu, nebo
c) doklad o uznání odborné kvalifikace
podle zvláštního právního předpisu**)

*) vyhláška
č. 176/2009 Sb.

**) zákon č. 96/2004 Sb.,
ve znění zákona
č. 125/2005 Sb.
***) vyhláška
č. 176/2009Sb.
****) zákon
č. 18/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů
*****) zákon
č. 179/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů

**) zákon č. 18/2004 Sb.,
ve znění pozdějších
předpisů

- 101 Kosmetické služby

Pedikúra, manikúra

a) střední vzdělání s výučním listem
v oboru vzdělání kosmetička, nebo
b) střední vzdělání s maturitní zkouškou
v oboru vzdělání kosmetička, nebo
s předměty odborné přípravy
v příslušném oboru, nebo
c) vyšší odborné vzdělání v oboru
vzdělání kosmetička, nebo
d) vysokoškolské vzdělání v příslušné
oblasti studijního programu
a studijního oboru zaměřeném na oblast
živnosti, nebo
e) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný
doklad o odborné kvalifikaci pro
příslušnou pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů, nebo
zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví,
v němž je živnost provozována, nebo
f) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru
v nezávislém postavení (§ 420
občanského zákoníku) nebo
v pracovněprávním vztahu, nebo
g) doklad o uznání odborné kvalifikace
podle zvláštního právního předpisu**),
nebo
h) doklady podle § 7 odst. 5 písm. k)
živnostenského zákona

*) vyhláška
č. 176/2009 Sb.

a) střední vzdělání s výučním listem
v oboru vzdělání kosmetička, nebo
b) střední vzdělání s maturitní zkouškou
v oboru vzdělání kosmetička, nebo
s předměty odborné přípravy
v příslušném oboru, nebo
c) vyšší odborné vzdělání v oboru
vzdělání kosmetička, nebo
d) vysokoškolské vzdělání v příslušné
oblasti studijního programu
a studijního oboru zaměřeném na oblast
živnosti, nebo
e) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný
doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů, nebo
zařízením akreditovaným

*) vyhláška
č. 176/2009 Sb.

**) zákon č. 18/2004 Sb.,
ve znění pozdějších
předpisů

**) zákon č. 18/2004 Sb.,
ve znění pozdějších
předpisů

- 102 Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví,
v němž je živnost provozována, nebo
f) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru
v nezávislém postavení (§ 420
občanského zákoníku) nebo
v pracovněprávním vztahu, nebo
g) doklad o uznání odborné kvalifikace
podle zvláštního právního předpisu**),
nebo
h) doklady podle § 7 odst. 5 písm. k)
živnostenského zákona.
Ostraha majetku
a osob

Služby soukromých
detektivů

a) vysokoškolské vzdělání, nebo
b) vyšší odborné vzdělání právnického,
bezpečnostního nebo obdobného
zaměření, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou
v oboru bezpečnostním nebo právním,
nebo
d) střední vzdělání s maturitní zkouškou
a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
doklad o odborné kvalifikaci pro
příslušnou pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů, zařízením
akreditovaným Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy, nebo
ministerstvem, do jehož působnosti
patří odvětví, v němž je živnost
provozována, nebo
e) profesní kvalifikace pro činnost strážný
podle zvláštního právního předpisu*),
nebo
f) doklad o uznání odborné kvalifikace
podle zvláštního právního předpisu**)

*) zákon
č. 179/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů,

a) vysokoškolské vzdělání, nebo
b) vyšší odborné vzdělání právnického,
bezpečnostního nebo obdobného
zaměření, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou
v oboru bezpečnostním nebo právním,
nebo
d) střední vzdělání s maturitní zkouškou
a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
doklad o odborné kvalifikaci pro
příslušnou pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle

*) zákon
č. 179/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů,

**) zákon
č. 18/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů

**) zákon
č. 18/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů
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akreditovaným Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy, nebo
ministerstvem, do jehož působnosti
patří odvětví, v němž je živnost
provozována, nebo
e) profesní kvalifikace pro činnost
detektiv koncipient podle zvláštního
právního předpisu*), nebo
f) doklad o uznání odborné kvalifikace
podle zvláštního právního předpisu**)
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ZÁKON Č. 286/1995 Sb.
Čl. III
Přechodná ustanovení
1. Provozování živnosti na základě živnostenského oprávnění, o jehož vzniku bylo
pravomocně rozhodnuto přede dnem účinnosti tohoto zákona, a jeho zánik se řídí tímto
zákonem.
2. Podnikatel provozující živnost na základě živnostenského listu nebo koncesní listiny
vydané přede dnem účinnosti tohoto zákona je povinen, pokud tento zákon vyžaduje pro
získání živnostenského oprávnění a provozování živnosti splnění podmínek odlišných od
podmínek stanovených dosavadní právní úpravou, s výjimkou povinností stanovených
v bodu 7, doložit jejich splnění na výzvu živnostenského úřadu, příslušného podle sídla
nebo místa podnikání, a to do devíti měsíců od doručení výzvy. To neplatí v případě, že
splnění odlišných podmínek vyplývá již z dokladů, které podnikatel předložil v řízení
podle dosavadních předpisů, anebo jedná-li se o živnost řemeslnou ve smyslu bodu 6.
Živnostenský úřad vyzve podnikatele k doložení splnění podmínek provozování živnosti
do šesti měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona.
3. Zjistí-li živnostenský úřad, že podmínky provozování živnosti jsou splněny, rozhodne
o změně živnostenského listu nebo koncesní listiny. Došlo-li ze zákona ke změně
ohlašovací živnosti na živnost koncesovanou, místo rozhodnutí o změně vydá koncesní
listinu. Došlo-li ze zákona ke změně koncesované živnosti na živnost ohlašovací, místo
rozhodnutí o změně vydá živnostenský list. Pokud podnikatel na výzvu živnostenského
úřadu nedoloží splnění podmínek provozování živnosti, jedná se o závažné porušení
tohoto zákona. Vyplývá-li splnění podmínek z dokladů předložených podnikatelem
živnostenskému úřadu v předcházejících řízeních, vydá živnostenský úřad rozhodnutí
o změně, živnostenský list nebo koncesní listinu nejpozději do devíti měsíců ode dne
účinnosti tohoto zákona.
4. Živnostenské oprávnění pro činnost, která podle tohoto zákona není živností, zaniká
uplynutím lhůty jednoho roku ode dne účinnosti tohoto zákona, pokud zvláštní zákon
nestanoví jinak; v téže lhůtě pozbývá platnosti i průkaz živnostenského oprávnění.
V podnikatelské činnosti, která je živností podle tohoto zákona, mohou fyzické
a právnické osoby pokračovat po dobu jednoho roku ode dne účinnosti tohoto zákona na
základě oprávnění k podnikatelské činnosti, které získaly před jeho účinností. Uplynutím
této lhůty tato oprávnění zanikají a po této lhůtě lze živnost provozovat pouze na základě
živnostenského oprávnění.
5. Ohlášení živnosti a žádosti o koncesi podané přede dnem účinnosti tohoto zákona,
o kterých nebylo ke dni účinnosti tohoto zákona pravomocně rozhodnuto, se projednají
podle nové právní úpravy. Řízení o uložení pokuty, o zrušení živnostenského oprávnění,
o pozastavení provozování živnosti a o postihu za neoprávněné podnikání, o kterých
nebylo přede dnem účinnosti tohoto zákona pravomocně rozhodnuto, se dokončí podle
dosavadní právní úpravy, pokud není pro účastníka řízení právní úprava tohoto zákona
příznivější.
6. Pro provozování živnosti řemeslné, která podle dosavadní úpravy byla živností volnou
a která byla provozována na základě živnostenského listu, o jehož vydání bylo
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podmínek pro provozování živnosti podle tohoto zákona.
7. Fyzická osoba s dlouhodobým pobytem na území České republiky, která provozuje ode
dne účinnosti tohoto zákona živnost v režimu zahraniční osoby, může v podnikatelské
činnosti, která je živností, pokračovat po dobu jednoho roku ode dne účinnosti tohoto
zákona na základě oprávnění, které získala před jeho účinností. Pokud v této lhůtě
nedoloží živnostenskému úřadu doklady o tom, že splnila podmínky stanovené tímto
zákonem, oprávnění provozovat živnost uplynutím této lhůty zaniká.
8. Odpovědný zástupce musí splnit znalost českého jazyka podle § 11 odst. 2 nejpozději do
jednoho roku ode dne účinnosti tohoto zákona.
9. Úkony provedené podle přechodných ustanovení tohoto zákona jsou osvobozeny od
správních poplatků.

ZÁKON Č. 159/1999 Sb.
ČÁST ČTVRTÁ
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 14
Přechodná ustanovení
(1) Živnostenská oprávnění, na jejichž základě byly dosud provozovány živnosti, které se
tímto zákonem mění na živnost ohlašovací vázanou (provozování cestovní agentury) nebo na
živnost koncesovanou (provozování cestovní kanceláře), pozbývají platnosti uplynutím
6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
(2) Právnické a fyzické osoby, které hodlají po uplynutí lhůty stanovené v odstavci 1
nadále provozovat činnosti, jež jsou ode dne účinnosti tohoto zákona předmětem ohlašovací
vázané živnosti provozování cestovní agentury, musí nejpozději ve lhůtě podle odstavce 1
předložit živnostenskému úřadu doklady, kterými prokáží, že splňují podmínky odborné
způsobilosti stanovené tímto zákonem. Pokud živnostenský úřad zjistí, že předložené doklady
jsou neúplné nebo dostatečně neprokazují odbornou způsobilost, vyzve právnickou nebo
fyzickou osobu k doplnění nebo odstranění závad s tím, že pokud tak neučiní ve lhůtě
stanovené v odstavci 1, její oprávnění k provozování činnosti, jež je ode dne účinnosti tohoto
zákona předmětem ohlašovací vázané živnosti provozování cestovní agentury, po uplynutí
této lhůty zaniká.
(3) Právnické a fyzické osoby, které hodlají po lhůtě uvedené v odstavci 1 nadále
provozovat činnosti, jež jsou ode dne účinnosti tohoto zákona předmětem koncesované
živnosti provozování cestovní kanceláře, musí nejpozději ve lhůtě podle odstavce 1 předložit
živnostenskému úřadu doklady, kterými prokáží, že splňují podmínky odborné způsobilosti
a doklady podle § 5 odst. 1 tohoto zákona. Za tohoto předpokladu mohou ve své činnosti
pokračovat na základě původního živnostenského oprávnění do dne nabytí právní moci
rozhodnutí o koncesi.
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vzniklé přede dnem nabytí jeho účinnosti; vznik těchto právních vztahů, jakož i nároky z nich
vzniklé před účinností tohoto zákona, se však posuzují podle dosavadních předpisů.

ZÁKON Č. 356/1999 Sb.
ČÁST ŠESTÁ
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl. VI.
1. Živnostenská oprávnění, která vznikla přede dnem účinnosti tohoto zákona zůstávají
zachována, pokud dále není stanoveno jinak. Právo pozůstalého manžela pokračovat
v provozování živnosti podle předchozí právní úpravy získané přede dnem účinnosti
tohoto zákona zůstává zachováno.
2. Provozování živnosti na základě živnostenského oprávnění podle bodu 1 a jeho zánik se
řídí tímto zákonem. Bezúhonnost podnikatele, kterému vzniklo živnostenské oprávnění
přede dnem účinnosti tohoto zákona se posuzuje podle dosavadní právní úpravy; to
neplatí, jestliže byl podnikatel pravomocně odsouzen pro trestný čin po účinnosti tohoto
zákona.
3. Došlo-li ze zákona ke změně ohlašovací živnosti volné na ohlašovací živnost vázanou
nebo na živnost koncesovanou, mohou právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání
na základě živnostenského oprávnění, které získaly před účinností tohoto zákona,
v provozování živnosti pokračovat. Ve lhůtě 1 roku ode dne účinnosti tohoto zákona jsou
povinny doložit příslušnému živnostenskému úřadu doklady prokazující splnění
zvláštních podmínek provozování živnosti stanovených tímto zákonem, nemá-li
živnostenský úřad tyto doklady k dispozici z předchozích řízení.
4. Předloží-li osoby uvedené v bodě 3 živnostenskému úřadu doklady o splnění zvláštních
podmínek provozování živnosti, živnostenský úřad vydá živnostenský list nebo koncesní
listinu, do nichž budou promítnuty změněné údaje. Při rozhodování o koncesi se
postupuje přiměřeně podle § 52 a 53. Nesouhlasí-li orgán uvedený v § 52 odst. 1
s udělením koncese, živnostenský úřad živnostenské oprávnění zruší. Osobám, které ve
lhůtě stanovené v bodě 3 nepředloží doklady o splnění zvláštních podmínek provozování
živnosti, živnostenský úřad živnostenské oprávnění zruší.
5. Došlo-li ze zákona ke změně živnosti volné ohlašovací na živnost ohlašovací řemeslnou,
mohou právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání na základě živnostenského
oprávnění, které získaly před účinností tohoto zákona, v provozování živnosti pokračovat.
Ve lhůtě 1 roku ode dne účinnosti tohoto zákona jsou povinny sdělit živnostenskému
úřadu údaje potřebné k vydání průkazu živnostenského oprávnění pro řemeslnou živnost
podle nové právní úpravy. Splní-li podnikatel tuto povinnost ve stanovené lhůtě, není
povinen dokládat živnostenskému úřadu splnění podmínek odborné způsobilosti
a živnostenský úřad mu vydá živnostenský list. Nesplní-li podnikatel povinnost podle
věty druhé, živnostenský úřad podnikateli neprodleně živnostenské oprávnění zruší.
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lhůtě 1 roku ode dne účinnosti tohoto zákona vydat podnikateli živnostenský list nebo
koncesní listinu s novým názvem živnosti.
7. Došlo-li tímto zákonem ke sloučení živností, je živnostenský úřad povinen ve lhůtě
1 roku ode dne účinnosti tohoto zákona vydat podnikateli průkaz živnostenského
oprávnění, do něhož bude tato změna promítnuta.
8. Došlo-li tímto zákonem k rozdělení jedné živnosti na dvě nebo více samostatných
živností, mohou právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání na základě
živnostenského oprávnění, které získaly před účinností tohoto zákona, v provozování
živnosti pokračovat. Ve lhůtě 1 roku ode dne jeho účinnosti jsou povinny doložit
živnostenskému úřadu doklady prokazující splnění zvláštních podmínek provozování
živnosti stanovených tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem, nemá-li
živnostenský úřad tyto doklady k dispozici z předcházejících řízení.
9. Doloží-li osoby uvedené v bodě 8 živnostenskému úřadu doklady o splnění zvláštních
podmínek provozování živnosti, provede změnu živnostenského listu vydáním
živnostenských listů se změněnými údaji nebo rozhodne o udělení koncesí a vydá
koncesní listiny. Při rozhodování o koncesích se postupuje přiměřeně podle § 52 a 53.
Nesouhlasí-li orgán uvedený v § 52 odst. 1 s udělením koncese, živnostenský úřad
živnostenské oprávnění zruší.
10. Nesplní-li osoby uvedené v bodě 8 ve stanovené lhůtě povinnost doložit doklady
o splnění zvláštních podmínek provozování živnosti podle tohoto zákona, živnostenský
úřad jim neprodleně živnostenské oprávnění zruší.
11. Podnikatelé, kteří získali živnostenské oprávnění přede dnem účinnosti tohoto zákona pro
živnost, u níž došlo ke změně zvláštních podmínek provozování živnosti, aniž by
současně došlo ke změně podle bodu 3, musí prokázat živnostenskému úřadu splnění
odborné způsobilosti pouze u odpovědného zástupce, je-li ustanovován až po dni
účinnosti tohoto zákona.
12. Živnostenské oprávnění k provozování činnosti, která podle tohoto zákona již není
živností, zaniká uplynutím 1 roku ode dne účinnosti tohoto zákona, nestanoví-li zvláštní
právní předpis jinak; v této lhůtě pozbývá platnosti i průkaz živnostenského oprávnění.
Na skutečnost, že se nadále nejedná o živnost, živnostenský úřad podnikatele písemně
upozorní ve lhůtě 6 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona.
13. Podnikatel, který provozuje živnost průmyslovým způsobem na základě živnostenského
oprávnění získaného přede dnem účinnosti tohoto zákona, je povinen ve lhůtě 1 roku ode
dne účinnosti tohoto zákona předložit živnostenskému úřadu seznam činností, které
směřují ke vzniku konečného výrobku nebo k poskytnutí služby a jsou pouze dílčími
prvky technologického procesu.
14. Živnostenský úřad je povinen podnikateli, který provozuje živnost průmyslovým
způsobem na základě živnostenského oprávnění získaného přede dnem účinnosti tohoto
zákona, vydat po splnění povinnosti podnikatele podle bodu 13 jako přílohu
živnostenského listu seznam živností podle § 7a odst. 8 tohoto zákona.
15. Podnikatel, který získal živnostenské oprávnění přede dnem účinnosti tohoto zákona, je
povinen na výzvu živnostenského úřadu oznámit živnostenskému úřadu údaje o svém
místě podnikání, sídle nebo organizační složce zahraniční osoby umístěné na území
České republiky v souladu s § 45 odst. 2 písm. a) a c) a odst. 3 písm. a) a c), pokud tyto
údaje živnostenský úřad nemá z předcházejících řízení. Oznamovací povinnost ve smyslu
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oprávnění přede dnem účinnosti tohoto zákona a právo provozovat živnost jim vzniklo až
zápisem do obchodního rejstříku provedeným po účinnosti tohoto zákona. Živnostenský
úřad provede změnu průkazu živnostenského oprávnění do 6 měsíců ode dne oznámení
uvedených údajů.
16. Podnikatel, který získal živnostenské oprávnění přede dnem účinnosti tohoto zákona, je
povinen živnostenskému úřadu do 1 roku ode dne účinnosti tohoto zákona doložit
doklady o vlastnickém nebo jiném právu k objektům nebo místnostem, v nichž je
umístěno sídlo, místo podnikání (liší-li se místo podnikání od bydliště) nebo organizační
složka zahraniční osoby umístěné na území České republiky. Tato povinnost se vztahuje
též na podnikatele, kterým byl vydán průkaz živnostenského oprávnění přede dnem
účinnosti tohoto zákona a právo provozovat živnost jim vzniklo až následným zápisem
do obchodního rejstříku po účinnosti tohoto zákona.
17. Živnostenský úřad je povinen vydat na žádost podnikatele, kterému byl vydán průkaz
živnostenského oprávnění pro koncesovanou živnost přede dnem účinnosti tohoto
zákona, koncesní listinu podle § 54, a to do 30 dnů ode dne podání žádosti.
18. Došlo-li ze zákona ke změně koncesované živnosti na živnost ohlašovací, je živnostenský
úřad povinen ve lhůtě 1 roku ode dne účinnosti tohoto zákona vydat podnikateli
živnostenský list.
19. Žádost o koncesi pro provozování živnosti, která se stala v důsledku právní úpravy tohoto
zákona živností ohlašovací, o které nebylo pravomocně rozhodnuto přede dne účinnosti
tohoto zákona, se považuje za ohlášení živnosti.
20. Ohlášení živnosti doručené živnostenskému úřadu přede dnem účinnosti tohoto zákona,
vztahující se k živnosti, která je podle tohoto zákona živností koncesovanou, se považuje
za žádost o koncesi, nebylo-li řízení ukončeno podle § 47 přede dnem účinnosti tohoto
zákona.
21. Žádosti o udělení koncese podané přede dnem účinnosti tohoto zákona, o kterých nebylo
pravomocně rozhodnuto přede dnem účinnosti tohoto zákona, se projednají podle nové
právní úpravy.
22. Ohlášení živnosti doručené živnostenskému úřadu přede dnem účinnosti tohoto zákona,
nebylo-li řízení ukončeno podle § 47 přede dnem účinnosti tohoto zákona, s výjimkou
ohlášení podle bodu 19, se projednají podle nové právní úpravy.
23. Řízení o uložení pokuty, o zrušení živnostenského oprávnění a o pozastavení
provozování živnosti, o kterých nebylo pravomocně rozhodnuto přede dnem účinnosti
tohoto zákona, se dokončí podle nové právní úpravy, není-li dosavadní právní úprava pro
účastníka řízení příznivější.
24. Zahraniční fyzická osoba, která provozuje živnost na základě živnostenského oprávnění
získaného přede dnem účinnosti tohoto zákona a která není podnikatelem v zahraničí a na
území České republiky má zřízený podnik, je povinna doklad o splnění podmínky pobytu
za účelem podnikání (§ 5 odst. 4) doložit živnostenskému úřadu ve lhůtě 1 roku ode dne
účinnosti tohoto zákona, vyplývá-li pro něj tato povinnost z § 5 odst. 4. Nesplnění této
povinnosti se považuje za závažné porušení zákona (§ 58 odst. 2).
25. (zrušen)
26. Úkony provedené podle bodu 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 17, 18 a 25 nepodléhají správnímu
poplatku.
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ZÁKON Č. 358/1999 Sb.
Čl. III
Přechodná ustanovení
1. Provozovatelé plavidel, kteří provozují vodní dopravu pro cizí potřeby na základě
koncese, jsou povinni do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona předložit
příslušnému živnostenskému úřadu osvědčení o odborné způsobilosti vydané plavebním
úřadem; nepředloží-li v této lhůtě osvědčení, jejich živnostenské oprávnění zaniká a tyto
osoby jsou povinny neprodleně vrátit koncesní listinu živnostenskému úřadu.
2. Fyzické a právnické osoby uvedené v § 23 odst. 4 jsou povinny zahájit rádiový provoz
nejpozději do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ZÁKON Č. 124/2000 Sb.
Čl. IV
1. Platnost oprávnění vydaných orgány a organizacemi státního odborného dozoru a orgány
státní báňské správy organizacím a podnikajícím fyzickým osobám před 1. lednem 1993
končí uplynutím tří let ode dne účinnosti tohoto zákona; oprávnění vydaná po
31. prosinci 1992 zůstávají v platnosti.
2. Platnost osvědčení vydaných orgány a organizacemi státního odborného dozoru a orgány
státní báňské správy fyzickým osobám před nabytím účinnosti tohoto zákona končí
uplynutím pěti let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Živnostenská oprávnění získaná přede dnem účinnosti tohoto zákona pro provozování
živností vázaných skupiny 202 přílohy č. 2 živnostenského zákona opravňují
k provozování živností v rozsahu oprávnění vydaného orgánem nebo organizací státního
odborného dozoru nebo orgánem státní báňské správy.
4. Živnostenská oprávnění získaná přede dnem účinnosti tohoto zákona pro provozování
živnosti vázané skupiny 205 přílohy č. 2 živnostenského zákona "Montáž, opravy, údržba
a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí" se ode
dne účinnosti tohoto zákona považují za živnostenská oprávnění pro provozování živnosti
vázané "Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení". Opravňují
k provozování živnosti v rozsahu oprávnění vydaného orgánem nebo organizací státního
odborného dozoru nebo orgánem státní báňské správy.
5. Živnostenská oprávnění získaná přede dnem účinnosti tohoto zákona pro provozování
živnosti vázané skupiny 205 přílohy č. 2 živnostenského zákona "Projektování
elektrických zařízení" a živnostenská oprávnění vydaná k výrobě rozvaděčů se ode dne
účinnosti tohoto zákona považují za živnostenská oprávnění pro provozování živnosti
ohlašovací volné s tímto předmětem podnikání.
6. Živnostenská oprávnění získaná přede dnem účinnosti tohoto zákona pro provozování
živností vázaných skupiny 205 přílohy č. 2 živnostenského zákona "Výroba, instalace
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zařízení" se ode dne účinnosti tohoto zákona považují za živnostenská oprávnění pro
provozování živnosti řemeslné skupiny 105 přílohy č. 1 živnostenského zákona:
Elektrické stroje a přístroje "Instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů"
a "Instalace a opravy elektronických zařízení".
7. Živnostenský úřad vydá podnikatelům provozujícím živnost na základě živnostenských
oprávnění získaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, uvedených v bodech
3 až 6, nejpozději do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona živnostenské listy
s předmětem podnikání podle právní úpravy stanovené tímto zákonem.

ZÁKON Č. 149/2000 Sb.
Čl. IV
1. Prodejci vyhrazených léčiv, kteří nabyli živnostenské oprávnění k prodeji vyhrazených
léčiv před účinností tohoto zákona, jsou povinni ohlásit tuto skutečnost Státnímu ústavu
pro kontrolu léčiv do 6 měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona. Za nesplnění této
povinnosti je možno uložit prodejci vyhrazených léčiv pokutu podle živnostenského
zákona.
2. Seznam vyhrazených léčiv stanovený vyhláškou Ministerstva zdravotnictví
a Ministerstva zemědělství č. 21/1998 Sb., kterou se stanoví vyhrazená léčiva a správná
praxe prodejců vyhrazených léčiv, pozbývá platnosti 12 měsíců po nabytí účinnosti
tohoto zákona. Pokud držitel rozhodnutí o registraci vyhrazeného léčivého přípravku
uvedeného ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství č. 21/1998
Sb., kterou se stanoví vyhrazená léčiva a správná praxe prodejců vyhrazených léčiv,
požádá o změnu registrace, kterou bude léčivý přípravek zařazen mezi vyhrazená léčiva
(§ 2 odst. 19 zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých
souvisejících zákonů, ve znění tohoto zákona), do 6 měsíců ode dne účinnosti tohoto
zákona, je osvobozen od správního poplatku.
5. Osoby, které vykonávaly registrovanou činnost v oboru "Zubní laborant" jako nestátní
zdravotnické zařízení podle zvláštního právního předpisu 1) k 1. březnu 2000 a po tomto
datu vykonávaly tuto činnost formou koncesované živnosti "Výroba a opravy zubních
náhrad" a které oznámí orgánu příslušnému k registraci podle zvláštního právního
předpisu 1) do 1 měsíce od účinnosti tohoto zákona, že hodlají pokračovat ve své činnosti
jako nestátní zdravotnické zařízení, a nedošlo u nich ke změnám oproti skutečnostem
uvedeným v původní registraci, nejsou povinny žádat o novou registraci. V ostatních
případech se postupuje podle zvláštního právního předpisu. 1)

1)

Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních

- 111 -

ZÁKON Č. 309/2000 Sb.
ČÁST TŘETÍ
PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
1. Podnikatelé, kteří získali živnostenské oprávnění k živnostem uvedeným v tomto zákoně,
u nichž došlo ke změně odborné způsobilosti, jsou povinni doložit živnostenskému úřadu
doklady prokazující splnění odborné způsobilosti podle tohoto zákona ve lhůtě dvou let
ode dne nabytí účinnosti a nevztahuje se na ně povinnost uvedená v čl. VI (přechodná
ustanovení) zákona 356/1999 Sb., kterým se mění zákon č 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé
další zákony.
2. Došlo-li tímto zákonem k rozdělení jedné živnosti na dvě, živnostenská oprávnění
zůstávají zachována a živnostenský úřad je povinen vydat průkazy živnostenského
oprávnění v souladu s tímto zákonem ve lhůtě jednoho roku ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona

ZÁKON Č. 409/2000 Sb.
Čl. IV
Nepředložila-li osoba, která získala živnostenské oprávnění pro živnost "Ošetřování
rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na
ochranu rostlin", přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona do 6 měsíců ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona doklad o získání odborné způsobilosti, živnostenský úřad jí
živnostenské oprávnění neprodleně zruší.

ZÁKON Č. 274/2001 Sb.
HLAVA X
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 39
(1) Vlastníci kanalizací, pro jejichž kanalizaci nebyl schválen kanalizační řád, jsou
povinni jej zpracovat a předložit vodoprávnímu úřadu ke schválení do 1 roku ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.
(2) Vlastníci kanalizací, pro jejichž kanalizaci byl schválen kanalizační řád podle
dosavadních právních předpisů, jsou povinni zpracovat a předložit vodoprávnímu úřadu ke
schválení nový kanalizační řád nejpozději do 31. března 2004.
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oprávnění pro koncesovanou živnost "Provozování vodovodů a kanalizací", které toto
oprávnění získaly přede dnem nabytí účinností tohoto zákona, mohou v provozování živnosti
pokračovat nejpozději do 31. března 2004, pokud jim na základě jejich žádosti krajský úřad
nevydá povolení podle § 6 před tímto datem. Bez ohledu na ustanovení předchozí věty
příslušný živnostenský úřad vydá bez žádosti těmto osobám ve lhůtě do 1 roku ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona nový živnostenský list.
(4) Vodovody a kanalizace, které byly podle dosavadních právních předpisů veřejnými
vodovody a veřejnými kanalizacemi a splňují podmínky stanovené v § 1, jsou vodovody
a kanalizacemi podle tohoto zákona. V pochybnostech rozhoduje ministerstvo.
(5) Plán rozvoje vodovodů a kanalizací musí být zpracován a schválen nejpozději do
31. prosince 2004.
(6) Povinnost bezplatně předat vodoprávnímu úřadu vybrané údaje z majetkové evidence
a z provozní evidence podle § 5 odst. 3 musí být poprvé splněna nejpozději do 31. ledna 2004.
(7) Povinnost vlastníka vodovodu nebo kanalizace uzavřít smlouvu s odběratelem podle
§ 8 odst. 5 a § 36 odst. 1 musí být splněna nejpozději do 31. prosince 2003.

ZÁKON Č. 478/2001 Sb.
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Držitelé osvědčení pro učitele řidičů motorových vozidel, jejichž osvědčení bylo
vydáno před 1. lednem 2001, mohou požádat ministerstvo o výměnu dosavadního
osvědčení za profesní osvědčení; ministerstvo vymění stávající osvědčení pro učitele
za profesní osvědčení.
Profesní osvědčení pro učitele výcviku vydaná po 1. lednu 2001 podle zákona
č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel a o změnách některých zákonů, jsou profesními osvědčeními pro
učitele výcviku podle tohoto zákona.
Učitelé, kterým bylo uděleno osvědčení podle právních předpisů platných před
1. lednem 2001 se považují za učitele podle tohoto zákona.
4. Řízení o odnětí osvědčení pro učitele výcviku zahájená podle § 60 odst. 3 zákona
č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel a o změnách některých zákonů se ke dni účinnosti tohoto zákona
zastavují.
Výuka a výcvik zahájené před 1. lednem 2001 musí být ukončeny nejpozději do
31. července 2002.
Splnění podmínky třech let praxe v oboru pro vydání živnostenského oprávnění pro
obor živnosti „Provozování autoškoly“ se nevyžaduje pro podnikatele nebo
odpovědného zástupce, který byl držitelem příslušného živnostenského oprávnění
nebo byl odpovědným zástupcem pro tuto živnost.
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ZÁKON Č. 119/2002 Sb.
§ 86
Přechodná ustanovení
(1) Fyzické nebo právnické osoby podnikající v koncesovaných živnostech podle přílohy
č. 3 skupiny 302 živnostenského zákona s předmětem podnikání "Vývoj, výroba, opravy,
úpravy, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, přeprava a znehodnocování střeliva do zbraní
podléhajících registraci podle zákona" nebo "Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup,
prodej, půjčování, uschovávání a znehodnocování vojenského střeliva" na základě
živnostenského oprávnění získaného přede dnem účinnosti tohoto zákona, v rozsahu
zahrnujícím vývoj, výrobu, opravy nebo úpravy nebo znehodnocování střeliva, musí
nejpozději ve lhůtě 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona předložit příslušnému
živnostenskému úřadu doklady prokazující odbornou způsobilost podle tohoto zákona.
Nebudou-li doklady v této lhůtě doloženy, příslušný živnostenský úřad živnostenské
oprávnění zruší.
(2) Předloží-li osoby uvedené v odstavci 1 živnostenskému úřadu doklady prokazující
odbornou způsobilost podle tohoto zákona, postupuje živnostenský úřad při rozhodování
o koncesi podle § 53 a 54. Stanovisko podle 52 se nevyžaduje.
(3) Živnostenská oprávnění v koncesovaných živnostech podle přílohy č. 3 skupiny 302
živnostenského zákona s předmětem podnikání "Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava,
nákup, prodej, půjčování, uschovávání a znehodnocování zbraní podléhajících registraci podle
zákona", "Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání
a znehodnocování vojenských zbraní" a "Vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, prodej,
půjčování, uschovávání, přeprava a znehodnocování střeliva do zbraní podléhajících registraci
podle zákona" v rozsahu zahrnujícím nákup, prodej, půjčování, uschovávání nebo přepravu
střeliva do zbraní podléhajících registraci podle zákona a v koncesované živnosti "Vývoj,
výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání a znehodnocování
vojenského střeliva" v rozsahu zahrnujícím nákup, prodej, půjčování, uschovávání nebo
přepravu vojenského střeliva, získaná přede dnem účinnosti tohoto zákona, se považují za
živnostenská oprávnění s předmětem podnikání podle nové právní úpravy. Živnostenský úřad
vydá ve lhůtě 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona odpovídající koncesní listinu.
(4) Při rozhodování o žádosti o koncesi, o které nebylo pravomocně rozhodnuto přede
dnem účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle nové právní úpravy, včetně povinnosti
vyžádat si stanoviska podle § 52 a 53.
(5) Úkony provedené podle odstavců 2 a 3 jsou osvobozeny od správních poplatků.
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ZÁKON Č. 174/2002 Sb.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Dosavadní živnostenská oprávnění s předmětem živnosti "Nákup, prodej a skladování
zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách, včetně jejich dopravy", která
trvala ke dni účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachována.
2. Došlo-li na základě tohoto zákona ke změně názvu živnosti, vydá živnostenský úřad
podnikateli průkaz živnostenského oprávnění podle nové právní úpravy na žádost
podnikatele nebo nejpozději na základě oznámení změny podle § 49 živnostenského
zákona. Úkony podle předchozí věty nepodléhají správnímu poplatku.
3. Ohlášení živnosti ohlašovací vázané s předmětem vymezeným jako "Nákup, prodej
a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách, včetně jejich
dopravy", která byla doručená živnostenskému úřadu přede dnem účinnosti tohoto zákona
a u kterých nebylo dosud řízení ukončeno, se projednají podle nové právní úpravy.

ZÁKON Č. 174/2002 Sb.
Čl. IV
Přechodná ustanovení
1. Průkazy živnostenských oprávnění pro živnosti ohlašovací volné, které byly vydány před
dnem účinnosti nařízení vlády vydaného podle § 73a, zůstávají v platnosti. Podnikatel,
který získal živnostenské oprávnění přede dnem účinnosti zákona č. 356/1999 Sb.,
kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 61/2001 Sb.,
a jehož název předmětu podnikání na průkazu živnostenského oprávnění neodpovídá
seznamu oborů živností ohlašovacích volných stanovenému nařízením vlády, je oprávněn
písemně požádat živnostenský úřad o nahrazení tohoto průkazu průkazem nebo průkazy
podle nařízení vlády v rozsahu původního živnostenského oprávnění. V žádosti
podnikatel zároveň uvede název nebo názvy oborů živností podle uvedeného seznamu,
má-li zřízeny provozovny, promítnutí těchto názvů do údajů o provozovnách
v živnostenském rejstříku, a provozuje-li živnost prostřednictvím odpovědného zástupce,
sdělení o jeho ustanovení i pro tyto obory živností. Neobsahuje-li žádost všechny
uvedené náležitosti, živnostenský úřad podnikatele vyzve k odstranění závad. Ve výzvě
stanoví přiměřenou lhůtu nejméně však 15 dnů. Pokud podnikatel závady ve stanovené
lhůtě neodstraní, živnostenský úřad žádost zamítne a nahrazení průkazů neprovede. Má-li
žádost všechny požadované náležitosti nebo odstraní-li podnikatel závady žádosti ve
stanovené lhůtě, vydá živnostenský úřad průkaz nebo průkazy živnostenského oprávnění
pro obory živností ve lhůtě nejpozději 30 dnů ode dne, kdy mu byla žádost doručena,
nebo ode dne, kdy podnikatelem byly odstraněny závady žádosti. Živnostenská
oprávnění, která svým rozsahem náleží do původního živnostenského oprávnění a která
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živnostenských oprávnění. Úkony podle tohoto bodu nepodléhají správnímu poplatku.
2. Průkazy živnostenských oprávnění pro živnosti ohlašovací volné, které byly vydány
podle článku VI bodu 25 zákona č. 356/1999 Sb. platného do dne účinnosti tohoto
zákona, zůstávají v platnosti.

ZÁKON Č. 308/2002 Sb.
Čl. IX
Přechodné ustanovení
Živnostenské oprávnění, na jehož základě byla dosud provozována živnost, která se tímto
zákonem mění na živnost koncesovanou, pozbývá platnosti uplynutím 1 roku ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona. To neplatí, pokud ve lhůtě 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona držitel živnostenského oprávnění podle věty první doloží živnostenskému úřadu
doklady uvedené v § 50.

ZÁKON Č. 130/2003 Sb.
Čl. IV
Přechodné ustanovení
Živnostenská oprávnění vydaná v souladu s přílohou č. 3 skupinou 315 "Zdravotnické
prostředky" k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, zůstávají v platnosti i po nabytí účinnosti tohoto zákona s tím,
že rozhodnutí o udělení koncese a koncesní listiny se považují za průkazy živnostenského
oprávnění pro novou vázanou živnost uvedenou v příloze č. 2 ve skupině 214 "Ostatní".

ZÁKON Č. 354/2003 Sb.
Čl. IV
Přechodná ustanovení
1. Živnostenská oprávnění pro živnosti ohlašovací volné, na jejichž základě byla dosud
provozována činnost, která se tímto zákonem mění na živnost koncesovanou "Výroba
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(s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných
pěstitelským pálením)", zanikají uplynutím jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, není-li dále stanoveno jinak.
2. Právnické a fyzické osoby, kterým trvá ke dni účinnosti tohoto zákona živnostenské
oprávnění podle odstavce 1 a které hodlají po uplynutí lhůty stanovené v odstavci 1
nadále provozovat činnosti, jež jsou ode dne účinnosti tohoto zákona předmětem
koncesované živnosti "Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin
a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín
a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením)", musí před uplynutím
lhůty podle odstavce 1 požádat o udělení koncese, předložit živnostenskému úřadu
doklady, kterými prokáží, že splňují odbornou způsobilost, sdělit adresu provozovny
a doložit doklady dle § 3a odst. 3 zákona o lihu. Za tohoto předpokladu mohou ve své
činnosti pokračovat na základě původního živnostenského oprávnění do dne nabytí
právní moci rozhodnutí o žádosti o udělení koncese.
3. Ohlášení živnosti doručené živnostenskému úřadu přede dnem účinnosti tohoto zákona
vztahující se podle tohoto zákona k živnosti koncesované "Výroba a úprava kvasného
lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva,
ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským
pálením)" se považuje za žádost o koncesi, nebylo-li řízení ukončeno podle § 47
živnostenského zákona přede dnem účinnosti tohoto zákona. Nedokončená řízení ve
věci vydání živnostenského oprávnění se dokončí podle tohoto zákona.
4. Úkony provedené podle bodů 1 a 2 jsou osvobozeny od správních poplatků.

ZÁKON Č. 438/2003 Sb.
Čl. XIII
Přechodná ustanovení
1. Živnostenská oprávnění vydaná přede dnem 1.ledna 2004 pro provozování živnosti
ohlašovací vázané, skupiny 214 přílohy č. 2 živnostenského zákona „Činnost účetních
poradců, vedení účetnictví“ se od tohoto data považují za živnostenská oprávnění pro
provozování živnosti vázané skupiny 214 přílohy č. 2 živnostenského zákona „Činnost
účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“.
2. Průkaz živnostenského oprávnění, který byl vydán podle dosavadní právní úpravy pro
živnost ohlašovací vázanou skupiny 214 přílohy č. 2 živnostenského zákona „Činnost
účetních poradců, vedení účetnictví“ je živnostenský úřad povinen do 1.ledna 2006 po
projednání s podnikatelem nahradit průkazem živnostenského oprávnění podle přílohy
č. 2 živnostenského zákona ve znění čl. XII tohoto zákona. Tento úkon nepodléhá
správnímu poplatku.
1

)

Vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách
a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty
k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny, ostatní
alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění pozdějších předpisů.
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ZÁKON Č. 167/2004 Sb.
Přechodná ustanovení
Čl. II
1. Živnostenská oprávnění, která trvala ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají
zachována, pokud není dále stanoveno jinak.
2. Fyzické a právnické osoby, které získaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
oprávnění k podnikání v činnosti, která se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona stala
živností ohlašovací, mohou pokračovat v jejím provozování. Jsou však povinny do
jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona ohlásit provozování této živnosti
příslušnému živnostenskému úřadu podle § 45 a doložit doklady podle § 46
živnostenského zákona. Nesplní-li tuto povinnost, oprávnění k podnikání jim uplynutím
uvedené lhůty zaniká.
3. Průkazy živnostenských oprávnění, které byly vydány přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona pro živnosti, u kterých došlo tímto zákonem k přeřazení ze živností
koncesovaných do živností ohlašovacích, zůstávají v platnosti a ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona se považují za průkazy živnostenského oprávnění pro živnost ohlašovací,
není-li dále stanoveno jinak. Živnostenský úřad vydá podnikateli živnostenský list
v případě změny oznámené podle § 49 živnostenského zákona.
4. Došlo-li na základě tohoto zákona ke sloučení živnosti ohlašovací vázané a živnosti
koncesované v živnost ohlašovací vázanou, živnostenský úřad vydá živnostenský list pro
tuto živnost podle nové právní úpravy na žádost podnikatele nebo nejpozději na základě
oznámené změny podle § 49 živnostenského zákona. Rozsah předmětu podnikání na
nově vydaném živnostenském listu se řídí rozsahem živnostenského oprávnění získaného
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
5. Došlo-li na základě tohoto zákona ke změně názvu živnosti, vydá živnostenský úřad
podnikateli průkaz živnostenského oprávnění podle nové právní úpravy na žádost
podnikatele nebo nejpozději na základě oznámení změny podle § 49 nebo podle § 56
živnostenského zákona.
6. Došlo-li na základě tohoto zákona ke změně živnosti ohlašovací vázané na živnost
ohlašovací volnou, vydá živnostenský úřad podnikateli průkaz živnostenského oprávnění
v souladu s nařízením vlády vydaným podle § 73a odst. 1 živnostenského zákona na
žádost podnikatele nebo nejpozději na základě oznámení změny podle § 49
živnostenského zákona.
7. Podnikateli, který získal přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona živnostenské
oprávnění pro živnost „Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky
vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny“, vydá
živnostenský úřad živnostenský list pro výrobu těchto zařízení v souladu s nařízením
vlády vydaným podle § 73a odst. 1 živnostenského zákona, a to do 6 měsíců ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud podnikatel již oprávnění k této činnosti nemá. Pro
živnost „Montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení
a periodické zkoušky nádob na plyny“ vydá živnostenský úřad živnostenský list na žádost
podnikatele nebo nejpozději na základě oznámení změny podle § 49 živnostenského
zákona.
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k činnosti, která je předmětem živnosti „Montáž, opravy a rekonstrukce chladících
zařízení a tepelných čerpadel“ podle tohoto zákona a hodlá nadále provozovat tuto
živnost, je povinen do dvanácti měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona oznámit
živnostenskému úřadu, že hodlá provozovat uvedenou živnost, případně, že nehodlá
provozovat nad rámec této živnosti další činnost podle živnostenského oprávnění
zahrnujícího uvedenou živnost vydaného před účinností tohoto zákona. Na základě tohoto
oznámení živnostenský úřad vydá živnostenský list pro živnost „Montáž, opravy
a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel“ s předmětem podnikání
v úplném nebo částečném rozsahu aniž by podnikatel musel prokazovat splnění
všeobecných a zvláštních podmínek provozování živnosti, popřípadě živnostenský úřad
změní nebo zruší živnostenské oprávnění vydané podle předchozí právní úpravy.
Neoznámí-li podnikatel, že hodlá provozovat živnost „Montáž, opravy a rekonstrukce
chladících zařízení a tepelných čerpadel“ živnostenskému úřadu, jeho živnostenské
oprávnění k provozování uvedené činnosti marným uplynutím lhůty uvedené ve větě
první zaniká. Toto ustanovení platí obdobně pro živnost „kamnářství“.
9. Vydání změny průkazu živnostenského oprávnění podle přechodných ustanovení tohoto
zákona nepodléhá správnímu poplatku, jedná-li se o změnu v předmětu podnikání
v důsledku změn provedených tímto zákonem.
10. Nedokončená řízení ve věci vydání průkazů živnostenského oprávnění se dokončí podle
nové právní úpravy.

ZÁKON Č. 499/2004 Sb.
§ 90
Přechodná ustanovení
(1) Živnostenská oprávnění pro živnosti ohlašovací volné, na jejichž základě byla dosud
provozována činnost, která se tímto zákonem mění na živnost koncesovanou „vedení
spisovny“, zanikají uplynutím 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, není-li dále
stanoveno jinak.
(2) Právnické a fyzické osoby, kterým ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona trvá
živnostenské oprávnění podle odstavce 1 a které hodlají po uplynutí lhůty stanovené
v odstavci 1 nadále provozovat činnosti, jež jsou ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona
předmětem koncesované živnosti „vedení spisovny“, musí ve lhůtě podle odstavce 1 požádat
o udělení koncese a žádost doložit doklady prokazujícími splnění zvláštních podmínek
provozování živnosti. Za tohoto předpokladu mohou ve své činnosti pokračovat na základě
původního živnostenského oprávnění až do dne nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti
o udělení koncese.
(3) Ohlášení živnosti doručené živnostenskému úřadu přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona a vztahující se podle tohoto zákona k živnosti koncesované „vedení spisovny“ se
považuje za žádost o koncesi, nebylo-li řízení ukončeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto
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právní úpravy.
(4) Úkony provedené podle odstavců 1 a 2 jsou osvobozeny od správních poplatků.

ZÁKON Č. 58/2005 Sb.
Čl. III
Přechodná ustanovení
1. Dosavadní živnostenská oprávnění pro živnost „Nákup, skladování a prodej
zdravotnických prostředků,*) které mohou být prodávány prodejci zdravotnických
prostředků“, která trvala ke dni účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachována, pokud dále
není stanoveno jinak.
2. Živnostenský úřad vydá podnikateli, kterému ke dni účinnosti tohoto zákona trvá
živnostenské oprávnění pro vázanou živnost „Nákup, skladování a prodej zdravotnických
prostředků,*) které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků“, průkaz
živnostenského oprávnění podle nové právní úpravy v úplném nebo částečném rozsahu
na žádost podnikatele nebo na základě oznámení změny ohlášené podle § 49
živnostenského zákona. Vydání průkazu týkající se změny názvu živnosti nepodléhá
správnímu poplatku.

ZÁKON Č. 95/2005 Sb.
Čl. IX
Přechodná ustanovení
Dosavadní živnostenská oprávnění s předmětem živnosti „Provozování poštovních
služeb“, která trvala ke dni účinnosti tohoto zákona, zůstávají v platnosti a považují se za
oprávnění k provozování volné živnosti „Provozování poštovních a zahraničních poštovních
služeb“. Živnostenský úřad provede změnu názvu živnosti na průkazu živnostenského
oprávnění na žádost podnikatele nebo při první změně oznámené podle § 49 živnostenského
zákona. Ohlášení živnosti ohlašovací vázané „Provozování poštovních služeb“ doručená
živnostenskému úřadu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, u nichž nebylo dosud
řízení ukončeno, se projednají podle nové právní úpravy.
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ZÁKON Č. 127/2005 Sb.
Přechodná ustanovení
§ 136
(16) Živnostenské oprávnění vydané pro koncesovanou živnost „Poskytování
telekomunikačních služeb“ zaniká dnem, kdy osoba, která ne jeho základě podniká,
oznámila vykonávání komunikační činnosti podle § 13 tohoto zákona, nejpozději
však uplynutím 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
(17) Řízení o vydání živnostenského oprávnění pro koncesovanou živnost „Poskytování
telekomunikačních služeb“ zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
a k tomuto dni nedokončená se zastavují.

ZÁKON Č. 131/2006 Sb.
Čl. III
Přechodná ustanovení
(1) Živnostenská oprávnění, která trvají ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají
zachována, pokud není dále stanoveno jinak.
(2) Živnostenský úřad vydá fyzické nebo právnické osobě, které ke dni nabytí účinnosti
tohoto zákona trvá živnostenské oprávnění pro živnost „Ošetřování rostlin, rostlinných
produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin“, pro
živnost „Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace toxickými nebo vysoce
toxickými chemickými látkami, nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciální ochranné
dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech a odborných
činností na úseku rostlinolékařské péče“ nebo pro živnost „Speciální ochranná dezinfekce,
dezinsekce a deratizace bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek
a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace
v potravinářských zemědělských provozech a odborných činností na úseku rostlinolékařské
péče“, živnostenský list podle živnostenského zákona, ve znění účinném ke dni nabytí
účinnosti tohoto zákona, a to na její žádost nebo nejpozději na základě změny oznámení
fyzickou nebo právnickou osobou podle § 49 živnostenského zákona.
(3) Fyzické nebo právnické osobě, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona trvá
živnostenské oprávnění pro živnost „Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace
v potravinářských nebo zemědělských provozech, včetně ochrany proti škodlivým
organismům rostlin“, vydá živnostenský úřad na její žádost průkaz živnostenského oprávnění
s uvedením předmětu podnikání „Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy
proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky“
a „Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo
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účinnosti tohoto zákona.
(4) Vydání živnostenského listu nebo změna živnostenského listu podle bodů 1 až 3
nepodléhá správnímu poplatku.
(5) Nedokončená řízení ve věci vydání průkazů živnostenského oprávnění se dokončí
podle živnostenského zákona, ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

ZÁKON Č. 191/2006 Sb.
Přechodná ustanovení
Čl. III
1. Zařízení lyžařských vleků se považují za provozně způsobilá za podmínky, že nejpozději
do šestnácti měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona požádá provozovatel lyžařského
vleku Drážní úřad o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení (§ 47
zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů). Nepožádá-li
provozovatel v této lhůtě o vydání průkazu způsobilosti, pozbývá uplynutím této lhůty
zařízení provozní způsobilosti.
2. V provozování lyžařského vleku mohou fyzické a právnické osoby pokračovat po dobu
jednoho roku ode dne, kdy tento zákon nabude účinnosti, na základě oprávnění
k podnikatelské činnosti nebo podnikatelského oprávnění, které získaly před jeho
účinností. Po uplynutí lhůty tato oprávnění zanikají. Fyzické nebo právnické osoby
provozující lyžařský vlek předloží živnostenskému úřadu ve lhůtě deset měsíců od
účinnosti tohoto zákona doklady prokazující, že splňují podmínky stanovené
živnostenským zákonem, nebo že ustanovily odpovědného zástupce, který podmínky
splňuje. Za tohoto předpokladu vydá živnostenský úřad ve lhůtě 60 dnů od předložení
dokladů živnostenský list k provozování lyžařského vleku.

ZÁKON Č. 212/2006 Sb.
Čl. IV
Přechodná ustanovení
1. Fyzické a právnické osoby, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona byly držiteli
platných živnostenských oprávnění k provozování vázané živnosti v oboru Měření
znečišťujících a pachových látek, zpracování rozptylových studií a v oboru Ověřování
množství emisí skleníkových plynů, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona stávají
držiteli platného živnostenského oprávnění k provozování vázané živnosti v oboru
Měření znečišťujících látek a pachových látek, ověřování množství emisí skleníkových
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a fyzickým osobám živnostenský list s předmětem podnikání v oboru Měření
znečišťujících látek a pachových látek, ověřování množství emisí skleníkových plynů
a zpracování rozptylových studií, na jejich žádost nebo při první změně ohlášené podle §
49 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, a tohoto zákona.
2. Vydání živnostenského listu podle bodu 1 je osvobozeno od správního poplatku.

ZÁKON Č. 214/2006 Sb.
Přechodná ustanovení
Čl. XIII
1. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle
dosavadních právních předpisů.
2. Nedokončená řízení ve věci vydání průkazu živnostenského oprávnění pro volnou
ohlašovací živnost u právnické osoby se dokončí podle živnostenského zákona, ve znění
účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Rozhodnutí o pozastavení provozování volné ohlašovací živnosti u právnické osoby
z důvodu neustanovení odpovědného zástupce pozbývá právních účinků dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona.
4. Došlo-li na základě tohoto zákona ke změně živnosti z ohlašovací živnosti volné na
ohlašovací živnost řemeslnou, nabývají dnem účinnosti zákona č. 214/2006 Sb., fyzické
a právnické osoby splňující podmínky k výkonu takové živnosti živnostenského
oprávnění k této řemeslné živnosti.

ZÁKON Č. 225/2006 Sb.
Čl. VI
Přechodná ustanovení
1. Živnostenská oprávnění vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pro
provozování živnosti ohlašovací vázané, skupiny 203 přílohy č. 2 živnostenského zákona
„Vývoj, projektování, výroba, zkoušky, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny
letadel, jejich součástí a výrobků letecké techniky“ se ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona považují za živnostenská oprávnění pro provozování živnosti vázané, skupiny 203
přílohy č. 2 živnostenského zákona „Vývoj, projektování, výroba, zkoušky, instalace,
údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů, vrtulí, letadlových částí
a zařízení a leteckých pozemních zařízení.
2. Průkaz živnostenského oprávnění, který byl vydán podle dosavadní právní úpravy pro
živnost ohlašovací vázanou skupiny 203 přílohy č. 2 živnostenského zákona „Vývoj,
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jejich součástí a výrobků letecké techniky“, je živnostenský úřad povinen na žádost
podnikatele nebo při první změně ohlášené podnikatelem podle § 49 odst. 1 zákona
č. 455/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nahradit
průkazem živnostenského oprávnění podle § 49 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ZÁKON Č. 310/2006 Sb.
HLAVA VII
Přechodná ustanovení
§ 21
(1) Osoby, které nakládají s bezpečnostním materiálem v rámci své podnikatelské
činnosti, jsou povinny do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona požádat o vydání
koncese pro činnosti, které spadají do oboru živnosti „Nákup a prodej, půjčování, vývoj,
výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení
bezpečnostního materiálu“. Učiní-li tak ve stanovení lhůtě, mohou v činnosti, která je ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona obsahem této koncesované živnosti, pokračovat v rozsahu
daném živnostenským oprávněním podle dosavadní právní úpravy až do dne nabytí právní
moci rozhodnutí o koncesi. Pokud ve stanovené lhůtě nepodají žádost o vydání koncese,
dosavadní oprávnění k provozování činností, které jsou obsahem koncesované živnosti
uvedené ve větě první, zanikají marným uplynutím této lhůty.
(2) Osoby, které nakládají s bezpečnostním materiálem skupin 1, 5, 6 nebo 10 uvedených
v příloze k tomuto zákonu v rámci své podnikatelské činnosti, jsou povinny
a) požádat do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona o vydání dokladu
o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby, jde-li o fyzickou osobu; to platí i pro
odpovědného zástupce, je-li ustanoven,
b) zajistit, aby statutární orgán nebo členové statutárního orgánu, členové dozorčí rady,
prokuristé a odpovědný zástupce, je-li ustanoven, a vedoucí její organizační složky
požádali do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona o vydání dokladu
o bezpečností způsobilosti fyzické osoby, jde-li o právnickou osobu.
(3) Nepožádají-li osoby uvedené v odstavci 2 o vydání dokladu o bezpečností
způsobilosti fyzické osoby, nesmí po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 2 s bezpečnostním
materiálem nakládat. Pokud osobám uvedeným v odstavci 2 nebude vydán doklad
o bezpečností způsobilosti fyzické osoby, nesmí počínaje dnem zamítnutí žádosti o vydání
dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby s tímto bezpečnostním materiálem
nakládat.
(4) Osoby, které nakládají s bezpečnostním materiálem jinak než k podnikatelským
účelům, jsou povinny do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona požádat příslušný
útvar policie o registraci.
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ZÁKON Č. 315/2006 Sb.
Čl. VI
Přechodná ustanovení
1. Dosavadní živnostenská oprávnění s předmětem podnikání „Provádění veřejných
dražeb“, která trvala ke dni nabytí účinností tohoto zákona, se považují za oprávnění
k provozování živnosti „Provádění veřejných dražeb a) dobrovolných, b)
nedobrovolných“, není-li stanoveno jinak.
2. Živnostenský úřad vydá na žádost podnikatele, který provozuje ke dni nabytí účinnosti
tohoto zákona živnost s předmětem podnikání „Provádění veřejných dražeb“ a který
hodlá nadále provozovat pouze veřejné dražby dobrovolné, novou koncesní listinu
s předmětem podnikání „Provádění veřejných dražeb a) dobrovolných“. Vydání nové
koncesní listiny nepodléhá správnímu poplatku.
3. Osoby, které jsou podle dosavadních právních předpisů oprávněny k činnosti, která je
koncesovanou živností „Provádění veřejných dražeb“, a které hodlají nadále provozovat
též veřejné dražby nedobrovolné, jsou povinny ve lhůtě 1 roku ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona předložit živnostenskému úřadu doklady prokazující splnění odborné
způsobilosti, pokud je živnostenský úřad nemá k dispozici již z předchozích řízení,
a prokázat splnění podmínek podle § 6 odst. 1 zákona č. 26/2000 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Doloží-li tyto osoby doklady a splní-li podmínky
uvedené ve větě první tohoto odstavce, živnostenský úřad vydá rozhodnutí, kterým změní
rozhodnutí o udělení koncese, a vydá koncesní listinu se změněnými údaji. Neučiní-li tak
tyto osoby, živnostenský úřad vydá rozhodnutí, kterým změní rozhodnutí o udělení
koncese, a vydá koncesní listinu v rozsahu provádění veřejných dražeb dobrovolných.
Tyto úkony nepodléhají správnímu poplatku.
4. Řízení ve věci udělení koncese „Provádění veřejných dražeb“ zahájené přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 26/2000 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ZÁKON Č. 296/2007 Sb.
Čl. XIV
Přechodná ustanovení
V případě řízení podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění
pozdějších předpisů, pravomocně neskončeného do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se
ustanovení § 13 ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona vztahuje i na
správce konkursní podstaty; pokud správce konkursní podstaty pokračuje v živnosti při úmrtí
podnikatele, použije se ustanovení § 57 ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.
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ZÁKON Č. 130/2008 Sb.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Právo provozovat živnosti, které jsou do dne nabytí účinnosti tohoto zákona dílčími
činnostmi v rámci živnosti provozované průmyslovým způsobem, zůstává zachováno.
Živnostenský úřad místně příslušný podle bydliště fyzické osoby nebo sídla právnické
osoby (u zahraniční fyzické osoby podle umístění organizační složky podniku, případně
podle povoleného pobytu, a nelze-li příslušnost určit podle povoleného pobytu, pak podle
místa podnikání, u zahraniční právnické osoby podle umístění organizační složky
podniku), vyzve do 6 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona podnikatele k doložení
dokladů o odborné způsobilosti, pokud ji nová právní úprava vyžaduje. Ve výzvě stanoví
přiměřenou lhůtu k doložení dokladů. Jestliže podnikatel živnostenskému úřadu doklady
nepředloží nebo jimi neprokáže splnění podmínek pro provozování živnosti, živnostenský
úřad živnostenské oprávnění pro uvedenou živnost zruší.
2. Dosavadní živnostenská oprávnění zůstávají zachována. Právo provozovat živnost se
prokazuje dosavadním průkazem živnostenského oprávnění až do doby vydání prvního
výpisu podnikateli. Výpis vydá živnostenský úřad na žádost nebo na základě oznámení
změny podle § 49 nebo 56 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.
3. Řízení o udělení a změně koncese zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se
dokončí podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.
4. Řízení o správních deliktech, které nebylo pravomocně skončeno ke dni nabytí účinnosti
tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, pokud není úprava podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona pro účastníka řízení výhodnější.
5. Došlo-li tímto zákonem ke změně vázané živnosti na živnost řemeslnou, doklady,
kterými byla prokázána odborná způsobilost pro živnost vázanou, se považují za doklady
podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
6. Došlo-li tímto zákonem ke sloučení živností ohlašovacích, je podnikatel oprávněn ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona provozovat živnosti v rozsahu podle zákona
č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. To neplatí při
sloučení živností ohlašovacích vázaných, splňují-li osoby, které ke dni účinnosti tohoto
zákona provozovaly živnosti uvedené ve větě první nebo pro ně byly ustanoveny
odpovědnými zástupci, odbornou způsobilost požadovanou novou právní úpravou pouze
pro provozování živnosti v částečném rozsahu. V tomto případě je podnikatel oprávněn
k provozování vázané živnosti ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona v rozsahu
oprávnění zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.
7. Došlo-li tímto zákonem ke sloučení živností koncesovaných, je podnikatel oprávněn ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona provozovat živnosti v rozsahu oprávnění podle
zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
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živnosti, která je podle tohoto zákona živností ohlašovací volnou, je ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona oprávněn k provozování živnosti ohlašovací volné v plném
rozsahu.
9. Doklady o odborné způsobilosti uvedené v § 21 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona lze i po dni nabytí účinnosti tohoto
zákona nahradit dokladem o vykonání kvalifikační zkoušky podle vyhlášky č. 154/1996
Sb., k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro
provozování živností řemeslných, ve znění vyhlášky č. 235/2000 Sb., vykonané do dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.
10. Předměty podnikání ohlašovacích živností volných podle zákona č. 455/1991 Sb.,
ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se stávají ke dni nabytí účinnosti
tohoto zákona obory činností živnosti volné v souladu s přílohou č. 4 k zákonu
č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Živnostenský
úřad příslušný podle bydliště fyzické osoby nebo sídla právnické osoby (u zahraniční
fyzické osoby podle umístění organizační složky podniku, případně podle povoleného
pobytu, a nelze-li příslušnost určit podle povoleného pobytu, pak podle místa podnikání,
u zahraniční právnické osoby podle umístění organizační složky podniku) provede zápis
do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis s obory činností podle přílohy č. 4
k zákonu č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona při
první ohlášené změně nebo na žádost podnikatele.
11. Oprávnění k projektování pozemkových úprav podle dosavadních právních předpisů
zůstávají zachována. Podnikatel, který ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona provozoval
uvedenou činnost a hodlá v jejím provozování pokračovat, je povinen tuto skutečnost
oznámit do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona písemně
živnostenskému úřadu. Živnostenský úřad provede neprodleně zápis do živnostenského
rejstříku a vydá podnikateli výpis. Marným uplynutím jednoroční lhůty právo provozovat
tuto živnost zaniká.
12. V případě, že bylo před dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zahájeno a do dne nabytí
účinnosti tohoto zákona pravomocně neskončeno řízení pro překážku provozování
živnosti z důvodu zrušení konkurzu pro splnění rozvrhového usnesení, řízení se zastaví.

ZÁKON Č. 189/2008 Sb.
Čl. XVII
Přechodná ustanovení
1. Podnikatel, který ke dni účinnosti tohoto zákona provozoval v rámci živnosti „Aplikace,
výroba a opravy a) protéz, b) trupových ortéz, c) končetinových ortéz, d) měkkých
bandáží“ i činnost, která ode dne účinnosti tohoto zákona není živností, může v této
činnosti pokračovat do 31. prosince 2010. Po uplynutí této doby oprávnění k provozování
této činnosti zaniká.
2. Odborná způsobilost doložená přede dne účinnosti tohoto zákona pro živnost „Aplikace,
výroba a opravy a) protéz, b) trupových ortéz, c) končetinových ortéz), d) měkkých
bandáží“ se považuje ode dne účinnosti tohoto zákona za odbornou způsobilost pro
živnost „Výroba a opravy sériově zhotovovaných protéz, trupových ortéz, končetinových
ortéz, měkkých bandáží“.
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ZÁKON Č. 254/2008 Sb.
Čl. XXVII
Přechodná ustanovení
Nedokončená řízení ve věci udělení koncese „Směnárenská činnost“ se dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona zastavují. Živnostenský úřad do 15 pracovních dnů vrátí žadateli
žádost o udělení koncese a doklady připojené k žádosti a zároveň jej poučí o nové právní
úpravě registrace ke směnárenské činnosti podle devizového zákona. Živnostenský úřad
rovněž vrátí správní poplatek, byl-li zaplacen.

ZÁKON Č. 274/2008 Sb. ve znění zákona č. 292/2009 Sb.
Čl. XIX
Přechodná ustanovení
1. Fyzické nebo právnické osoby podnikající v koncesovaných živnostech podle přílohy č. 3
živnostenského zákona s předmětem podnikání ostraha majetku a osob a služby
soukromých detektivů a vyšetřovatelů, musí nejpozději ve lhůtě 36 měsíců ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona předložit příslušnému živnostenskému úřadu doklady prokazující
odbornou způsobilost podle tohoto zákona. Nebudou-li doklady v této lhůtě doloženy,
příslušný živnostenský úřad živnostenské oprávnění zruší.
2. Fyzické a právnické osoby podnikající v koncesovaných živnostech podle přílohy č. 3
živnostenského zákona s předmětem podnikání ostraha majetku a osob a služby
soukromých detektivů musí nejpozději ve lhůtě 36 měsíců ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona zajistit a na požádání příslušného živnostenského úřadu doložit, že činnosti
směřující k ostraze života a majetku osob a služby soukromých detektivů budou
vykonávány zaměstnanci, kteří splňují požadavky odborné způsobilosti podle přílohy č. 5
tohoto zákona a zdravotní způsobilost podle § 31a tohoto zákona.

ZÁKON Č. 227/2009 Sb.
Čl. XXII
Přechodná ustanovení
1.

2.

Provozovně zřízené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přidělí živnostenský úřad
příslušný podle § 71 odst. 2 identifikační číslo provozovny poskytnuté správcem
základního registru osob podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, a to
nejpozději do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a v téže lhůtě o tom
podnikatele vyrozumí.
Podnikatel uvedený v bodě 1 je povinen začít identifikační číslo provozovny přidělené
podle bodu 1 užívat nejpozději po uplynutí 1 měsíce po uplynutí lhůty podle bodu 1.

- 128 -

ZÁKON Č. 155/2010 Sb.
Čl. VIII
Přechodná ustanovení
1. Živnostenská oprávnění vydaná podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném do dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachována.
2. Podnikatel, kterému ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona trvalo živnostenské oprávnění
pro živnosti „Ostraha majetku a osob“ nebo „Služby soukromých detektivů“, musí
nejpozději ve lhůtě 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona splnit podmínky odborné
způsobilosti podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, a předložit o tom doklady živnostenskému úřadu nebo ustanovit
odpovědného zástupce; to neplatí, pokud splnění odborné způsobilosti již podnikatel
živnostenskému úřadu prokázal. Pokud podnikatel v uvedené lhůtě splnění podmínek
odborné způsobilosti neprokáže, živnostenský úřad zahájí řízení o zrušení živnostenského
oprávnění.
3. Podnikatel, kterému ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona trvalo živnostenské oprávnění
pro živnosti „Ostraha majetku a osob“ nebo „Služby soukromých detektivů“, musí
nejpozději ve lhůtě 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zajistit a na žádost
živnostenského úřadu doložit, že činnosti, které jsou obsahem uvedených živností,
zajišťuje pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti, které
jsou uvedeny v příloze č. 5 k zákonu č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.

ZÁKON Č. 145/2010 Sb.
ČÁST DRUHÁ
§ 26
Přechodná ustanovení
Podnikatel, který ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona poskytoval nebo
zprostředkovával spotřebitelský úvěr v rámci živnosti ohlašovací volné „Výroba, obchod
a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, může v této činnosti
pokračovat po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud před uplynutím
této doby podnikatel oznámí, že hodlá v provozování této činnosti pokračovat, a doloží
živnostenskému úřadu doklady prokazující splnění odborné způsobilosti pro živnost vázanou
„Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“, živnostenský úřad provede zápis
do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis; tento úkon nepodléhá správnímu
poplatku. Marným uplynutím této doby oprávnění k poskytování anebo zprostředkování
spotřebitelského úvěru zaniká.
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ZÁKON Č. 119/2012 Sb.
Čl. V
Přechodná ustanovení
1. Podnikatelé, kteří byli ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněni provozovat
koncesovanou živnost s předmětem podnikání „Silniční motorová doprava – nákladní
vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně,
– nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny,
– nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny
včetně, – nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad
3,5 tuny, – vnitrostátní příležitostná osobní, – mezinárodní příležitostná osobní,
– vnitrostátní veřejná linková, – vnitrostátní zvláštní linková, – mezinárodní linková,
– mezinárodní kyvadlová, – taxislužba“ podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném
do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou oprávněni provozovat živnost v rozsahu
udělené koncese podle dosavadní právní úpravy, není-li dále stanoveno jinak.
2. Podnikatelé, kteří byli ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněni provozovat
koncesovanou živnost uvedenou v bodě 1 v rozsahu předmětu podnikání „Silniční
motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené
hmotnosti do 3,5 tuny včetně“ nebo „Silniční motorová doprava – nákladní mezinárodní
provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně“, jsou ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněni provozovat koncesovanou živnost v rozsahu
předmětu podnikání „Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo
jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny
k přepravě zvířat nebo věcí“. Živnostenský úřad zapíše změnu rozsahu předmětu
podnikání podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona do živnostenského rejstříku do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona. Změnu rozhodnutí o udělení koncese provede živnostenský úřad při první změně
údajů oznámené podnikatelem podle § 56 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Podnikatelé, kteří byli ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněni provozovat
koncesovanou živnost uvedenou v bodě 1 v rozsahu předmětu podnikání „Silniční
motorová doprava – taxislužba“, jsou ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněni
provozovat koncesovanou živnost v rozsahu předmětu podnikání „Silniční motorová
doprava – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně
řidiče“. Živnostenský úřad zapíše změnu rozsahu předmětu podnikání podle zákona
č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do
živnostenského rejstříku do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Změnu
rozhodnutí o udělení koncese provede živnostenský úřad při první změně údajů
oznámené podnikatelem podle § 56 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.
4. Podnikatelé, kteří byli ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněni provozovat
koncesovanou živnost uvedenou v bodě 1 v rozsahu předmětu podnikání „Silniční
motorová doprava – vnitrostátní příležitostná osobní“, „Silniční motorová doprava
– mezinárodní příležitostná osobní“, „Silniční motorová doprava – vnitrostátní veřejná
linková“, „Silniční motorová doprava – vnitrostátní zvláštní linková“, „Silniční motorová
doprava – mezinárodní linková“, nebo „Silniční motorová doprava – mezinárodní
kyvadlová“ a hodlají po nabytí účinnosti tohoto zákona provozovat koncesovanou živnost
v rozsahu předmětu podnikání „Silniční motorová doprava – osobní provozovaná vozidly
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účinnosti tohoto zákona povinni požádat o změnu rozsahu předmětu podnikání a doložit
doklady podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, a zákona č. 111/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona. Na základě žádosti podnikatele a doložených dokladů změní živnostenský úřad
rozhodnutí o udělení koncese a rozsah předmětu podnikání uvede v souladu se zněním
předmětu podnikání podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona tak, že změní rozsah předmětu podnikání na „Silniční motorová
doprava – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně
řidiče“ nebo „Silniční motorová doprava – osobní provozovaná vozidly určenými pro
přepravu více než 9 osob včetně řidiče“. Není-li žádost podána do 1 roku ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, změní živnostenský úřad rozhodnutí o udělení koncese vydané
před nabytím účinnosti tohoto zákona v rozsahu předmětu podnikání podle věty první
a změní rozsah předmětu podnikání na „Silniční motorová doprava – osobní provozovaná
vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče“.
5. Podnikatelé, kteří ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona byli oprávněni provozovat
koncesovanou živnost uvedenou v bodě 1 v rozsahu předmětu podnikání „Silniční
motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené
hmotnosti nad 3,5 tuny“ nebo „Silniční motorová doprava – nákladní mezinárodní
provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny“ a hodlají po nabytí
účinnosti tohoto zákona provozovat živnost silniční motorová doprava v rozsahu
předmětu podnikání „Silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo
jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny
k přepravě zvířat nebo věcí“, jsou do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona
povinni požádat o změnu rozsahu předmětu podnikání a doložit doklady podle zákona
č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a zákona
č. 111/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Na základě
žádosti podnikatele a doložených dokladů změní živnostenský úřad rozhodnutí o udělení
koncese a rozsah předmětu podnikání uvede v souladu se zněním předmětu podnikání
podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
a změní rozsah předmětu podnikání na „Silniční motorová doprava – nákladní
provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti
přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“ nebo „Silniční motorová
doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené
hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“. Není-li
žádost podána do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, změní živnostenský
úřad rozhodnutí o udělení koncese vydané před nabytím účinnosti tohoto zákona
v rozsahu předmětu podnikání podle věty první a omezí rozsah předmětu podnikání na
„Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami
o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat
nebo věcí“.
6. Řízení o udělení koncese „Silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní
provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně – nákladní
vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, – nákladní
mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, –
nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, –
vnitrostátní příležitostná osobní, – mezinárodní příležitostná osobní, – vnitrostátní
veřejná linková, – vnitrostátní zvláštní linková, – mezinárodní linková, – mezinárodní
kyvadlová, – taxislužba“ zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto
dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle
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a zákona č. 111/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Pokud není ze žádosti zřejmý předmět podnikání podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pro nějž se udělení koncese požaduje,
vyzve živnostenský úřad žadatele k upřesnění předmětu podnikání podle zákona
č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Má-li být
v řízení udělena koncese pro předmět podnikání „Silniční motorová doprava – nákladní
provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti
přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“ nebo „Silniční motorová
doprava – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně
řidiče“, vyzve živnostenský úřad žadatele k doplnění dokladů prokazujících splnění
podmínek pro udělení koncese podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, a zákona č. 111/1994 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.
7. Podání žádosti o změnu předmětu podnikání podle bodů 4 a 5 je osvobozeno od
správního poplatku.

ZÁKON Č. 169/2012 Sb.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Zemřel-li podnikatel přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou osoby uvedené
v § 13 odst. 1 písm. b), c) nebo e) zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, oprávněny pokračovat v provozování živnosti
do ukončení řízení o dědictví na základě oprávnění zemřelého podnikatele. Tuto
skutečnost jsou povinny oznámit do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona
živnostenskému úřadu, neučinily-li tak přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
Po marném uplynutí této lhůty zaniká živnostenské oprávnění zemřelého podnikatele
dnem jeho úmrtí, pokud nepokračuje v provozování živnosti správce dědictví nebo
insolvenční správce.
2. Jestliže přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oznámily osoby uvedené
v § 13 odst. 1 písm. b), c) nebo e) zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, že budou pokračovat v provozování živnosti, a nabyly
majetkového práva vztahujícího se k provozování živnosti, mohou pokračovat v živnosti
na základě oprávnění zemřelého podnikatele za podmínek stanovených v § 13 odst. 4
zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle právní
úpravy, která je pro podnikatele příznivější.
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ZÁKON Č. 199/2012 Sb.
ČÁST DRUHÁ
Čl. IV
Přechodná ustanovení
1. Živnostenská oprávnění vydaná k vázané živnosti s předmětem podnikání "Diagnostická,
zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných
produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo
biocidními přípravky" a ke koncesované živnosti s předmětem podnikání "Kontrolní
testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin", vydaná podle zákona
č. 455/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají
zachována.
2. Podnikatel, kterému do dne nabytí účinnosti tohoto zákona trvalo živnostenské oprávnění
k provozování vázané živnosti s předmětem podnikání "Diagnostická, zkušební
a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů
a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními
přípravky", je ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn k provozování volné
živnosti s předmětem podnikání "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách
č. 1 až 3 živnostenského zákona".
3. Živnostenský úřad zapíše do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona změnu
předmětu podnikání podle bodu 2 do živnostenského rejstříku a zároveň zapíše do tohoto
rejstříku obor činnosti živnosti volné "Diagnostická, zkušební a poradenská činnost
v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti
škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky".
4. Živnostenské oprávnění podle bodů 2 a 3 se do doby vydání nového výpisu ze
živnostenského rejstříku prokazuje dosavadním výpisem ze živnostenského rejstříku.

ZÁKON Č. 221/2012 Sb.
ČÁST TŘETÍ
Čl. VII
Přechodná ustanovení
Řízení ve věci oboru činnosti náležející do živnosti volné „Provozování poštovních
a zahraničních poštovních služeb“ zahájená podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném
do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a k tomuto dni nedokončená, se dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona zastavují.
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ZÁKON Č. 234/2013 Sb.
ČÁST DRUHÁ
Čl. IV
Přechodná ustanovení
1. Podnikatel, který je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn vyrábět
a zpracovávat paliva a maziva anebo prodávat pohonné hmoty, může po účinnosti tohoto
zákona v uvedené činnosti pokračovat po dobu 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona. Požádá-li podnikatel v této lhůtě živnostenský úřad o koncesi pro „Výrobu
a zpracování paliv a maziv a distribuci pohonných hmot“ v úplném nebo částečném
rozsahu předmětu podnikání a doloží doklady požadované podle nové právní úpravy,
nemá-li je živnostenský úřad k dispozici z předchozích řízení, může ve výrobě
a zpracování paliv a maziv a v prodeji pohonných hmot jinde než na čerpací stanici na
základě oprávnění podle věty první pokračovat do doby pravomocného rozhodnutí
o udělení koncese, nebo o zamítnutí žádosti o koncesi anebo o zastavení řízení. Marným
uplynutím lhůty k podání žádosti o koncesi právo vyrábět a zpracovávat paliva a maziva
a prodávat pohonné hmoty jinde než na čerpací stanici podnikateli zaniká.
2. Přijetí žádosti o koncesi podle bodu 1 nepodléhá správnímu poplatku.

ZÁKON Č. 309/2013 Sb.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Podnikatel, který je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn prodávat kvasný líh,
konzumní líh nebo lihoviny, může v této činnosti pokračovat po dobu 6 měsíců ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona. Požádá-li podnikatel v této lhůtě živnostenský úřad
o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin, může v prodeji
kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin na základě oprávnění podle věty první
pokračovat do doby pravomocného rozhodnutí o udělení koncese, nebo o zamítnutí
žádosti o koncesi, anebo o zastavení řízení. Marným uplynutím lhůty k podání žádosti
o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin podnikateli právo
prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny zaniká.
2. Přijetí žádosti o koncesi podle bodu 1 nepodléhá správnímu poplatku.

ZÁKON Č. 303/2013 Sb.
Čl. VII
Přechodná ustanovení
1. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona
č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Živnostenský úřad provede zápis změny údajů do živnostenského rejstříku, vyvolané
účinností tohoto zákona, nejpozději do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

