
PĚT RAD aneb Kdo je oprávněn provozovat živnost

Ž
ivností se rozumí sou-
stavná činnost provozo-
vaná samostatně, vlast-

ním jménem, na vlastní odpo-
vědnost, za účelem dosažení
zisku a za podmínek stanove-
ných tímto zákonem. Základ-
ní dělení živnosti je na ohla-
šovací, které při splnění sta-
novených podmínek smějí být
provozovány na základě ohlá-
šení, a koncesované, které
smějí být provozovány na zá-
kladě koncese. I když se může
zdát, že živnost může provo-
zovat v podstatě kdokoli, zá-
kon přece jenom vyžaduje spl-
nění některých předpokladů,
na jejichž základě je možné

živnost provozovat. Jaké
předpoklady to jsou, si nastí-
níme v tomto článku.

Rada první
Pro provozování živností je
nezbytné vyhovovat všeo-
becným podmínkám sta-
noveným živnostenským
zákonem, za určitých pod-
mínek však mohou podni-
kat i nezletilé osoby.

Všeobecné podmínky
provozování živnosti fyzický-
mi osobami, pokud zákon ne-
stanoví jinak, jsou následují-
cí:

P plná svéprávnost, kterou lze
nahradit přivolením soudu k
souhlasu zákonného zástupce
nezletilého k samostatnému
provozování podnikatelské
činnosti
P bezúhonnost

Za bezúhonnou se pro účely
živnostenského podnikání
nepovažuje osoba, která byla
pravomocně odsouzena pro
trestný čin spáchaný úmysl-
ně, jestliže byl tento trestný
čin spáchán v souvislosti s
podnikáním anebo s předmě-

tem podnikání, o který žádá
nebo který ohlašuje, pokud se
na ni nehledí, jako by nebyla
odsouzena. Bezúhonnost se
prokazuje u občanů výpisem z
evidence Rejstříku trestů.

Rada druhá
U některých živností musí
podnikatel splňovat navíc
zvláštní podmínky provo-
zování živnosti.

Zvláštními podmínkami
provozování živnosti jsou od-
borná nebo jiná způsobilost
vyžadovaná živnostenským
zákonem nebo zvláštními
předpisy. Tato způsobilost se
prokazuje zejména dokladem
o dosažení vzdělání v určitém
oboru a délkou praxi v tomto
oboru. Odbornou způsobilost
může občan České republiky
nebo jiného členského státu
Evropské unie prokázat též
doklady o odborné kvalifika-
ci, které osvědčují, že před-
mětnou činnost vykonával v
jiném členském státě Evrop-
ské unie. Prokazování odbor-
né ani jiné způsobilosti se ne-
vyžaduje pouze u živností
volných, k získání živnosten-

ského oprávnění pro živnost
volnou tak stačí splnit všeo-
becné podmínky.

Rada třetí
V případě, že živnostník
nesplňuje zvláštní podmín-
ky provozování živnosti,
může živnost vykonávat
prostřednictvím odpověd-
ného zástupce.

Podnikatel může provozo-
vat živnost prostřednictvím
odpovědného zástupce. Odpo-
vědný zástupce je fyzická oso-
ba ustanovená podnikatelem,
která odpovídá za řádný pro-
voz živnosti a za dodržování
živnostenskoprávních před-
pisů a je k podnikateli ve
smluvním vztahu. Odpověd-
ný zástupce musí splňovat
všeobecné i zvláštní podmín-
ky provozování živnosti. Od-
povědného zástupce je povi-
nen ustanovit podnikatel,
který je fyzickou osobou a ne-
splňuje zvláštní podmínky
provozování živnosti, podni-
katel, který je právnickou
osobou, pro živnosti vyžadu-
jící splnění zvláštních podmí-
nek provozování živnosti.

Rada čtvrtá
Živnost nemůže provozovat
osoba, na jejíž majetek byl
vyhlášen konkurs.

Živnost nemůže provozovat
fyzická nebo právnická osoba,
na jejíž majetek byl prohlášen
konkurz, a to ode dne prodeje
závodu v rámci zpeněžení ma-
jetkové podstaty nebo nabytí
právní moci rozhodnutí, kte-
rým soud ukončil provozová-
ní závodu, nebo ode dne urče-
ného v tomto rozhodnutí jako
den ukončení provozování zá-
vodu. Živnost dále nemůže
provozovat ten, vůči němuž
byl zamítnut insolvenční ná-
vrh proto, že majetek dlužníka
nebude postačovat k úhradě
nákladů insolvenčního řízení,
a ten, vůči jehož majetku byl
zrušen konkurs proto, že ma-
jetek dlužníka je zcela nepo-
stačující pro uspokojení věři-
telů, a to po dobu 3 let od práv-
ní moci rozhodnutí o zamít-
nutí insolvenčního návrhu
nebo zrušení konkurzu.

Rada pátá
Porušování podmínek o
udělení koncese může být

důvodem pro zrušení nebo
pozastavení živnosti.

Živnost nemůže provozovat
fyzická nebo právnická osoba,
které bylo zrušeno nebo poza-
staveno živnostenské opráv-
nění na návrh orgánu státní
správy z důvodu, že závažným
způsobem porušila nebo po-
rušuje podmínky stanovené
rozhodnutím o udělení kon-
cese. Obdobně živnostenský
úřad postupuje v případě, že
zahraniční fyzická osoba, jejíž
oprávnění provozovat živnost
na území ČR je vázáno na po-
volení k pobytu na území ČR,
tuto podmínku nesplňuje.
Živnostenský úřad může
oprávnění zrušit rovněž na
návrh příslušné správy soci-
álního zabezpečení, jestliže
podnikatel neplní závazky
vůči státu nebo jestliže podni-
katel neprovozuje živnost po
dobu delší než čtyři roky, aniž
by požádal o přerušení.
V tomto článku jsme čerpali z níže uve-

dených právních předpisů:

Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský

zákon

Rubrika 5 rad zdarma je společným
projektemDeníku a internetové

právní poradnyPrávní linka –
www.pravnilinka.cz.

Každý z nás čas od času řeší
nějakou právní otázku,
častokrát si však ani neuvě-
domujeme, že konkrétní zále-
žitost v sobě skrývá mnohem
více právních problémů a její
řešení není tak jednoduché,
jak se mohlo zpočátku zdát.

NOVÝ SERIÁL
DENÍKU
PRÁVNÍ
PORADNA

Řidiči se srazili se srnou i divočákem
Střítež, Třinec – Dvě podobné dopravní nehody, které
se týkaly lesní zvěře, se staly v sobotu na Frýdecko-
Místecku. V prvním případě srazil řidič osobního au-
tomobilu před 23. hodinou divočáka v obci Střítež. O ho-
dinu dříve zase jiný šofér přejel přebíhající srnku v
Třinci. Při těchto nehodách nebyl nikdo ve vozech zra-
něn. (sru)

Cyklista utrpěl při nehodě zranění
Frýdek-Místek – Dopravní policisté prošetřují okol-
nosti nehody, při které v sobotu kolem 22. hodiny osob-
ní auto srazilo cyklistu v ulici Zdeňka Štěpánka ve
Frýdku-Místku. Jelikož bicyklista utrpěl zranění, byla
do akce povolána záchranka, která jej následně pře-
vezla k ošetření do nemocnice. (sru)

Za nepozornost se obvykle draze platí
Opava – Opavští policisté v minulých dnech na území
slezské metropole museli řešit hned několik případů,
kdy hbití zloději využili chvilkové nepozornosti a krad-
li. O peněženku s různými osobními doklady, platební
kartou a finanční částkou v hotovosti ve výši čtyř tisíc
korun byl připraven dvaatřicetiletý muž z Karvinska,
jenž zrovna do svého auta nakládal zboží zakoupené v
supermarketu v Dukelské ulici. Pachatel mu ji odcizil
ze zadní kapsy kalhot. Následoval podobný případ, kte-
rý se pro změnu odehrál někde na trase mezi ulicemi Pa-
lackého a Těšínskou. Když osmasedmdesátiletá žena
zastavila, zjistila, že jí někdo z košíku kola ukradl tašku
s hotovostí 5700 korun. Kromě toho se ztratily osobní
doklady dotyčné, stravenky, mobil a svazek klíčů. Ško-
da dosáhla téměř 11 tisíc korun. Poslední krádež se udá-
la v útrobách jednoho z panelových domů v Haškově
ulici. Dvaasedmdesátiletá žena doplatila na chvilko-
vou nepozornost poté, co na chodbě zapomněla svou ka-
belku. Když si to uvědomila, byla o peněženku, 10 tisíc v
hotovosti, osobní doklady a platební kartu chudší. (dus)

Do Nepálu odletěl také Dalibor
Palička, hasič z Ostravy
Česká republika poskytla další pomoc zemětřesením postižené zemi

Ostrava – Při první (a částeč-
né) výměně českého trauma
týmu odletěl do Nepálu v noci
z pátku na sobotu i profesio-
nální hasič z Hasičského zá-
chranného sboru Moravsko-
slezského kraje (HZS MSK)
Dalibor Palička.

Doplnil tak základní tým lé-
kařů a sester z Fakultní ne-
mocnice Brno a příslušníků
HZS Hlavního města Prahy.

Pražští profesionální hasi-
či, kteří v Nepálu působí, jsou

členy speciálního vyhledá-
vacího a záchranného
odřadu USAR (Ur-
ban Search And
Rescue). Meziná-
rodní klasifika-
ce (akreditace)
tohoto odřadu
jim umožňuje
oficiální zapoje-
ní jak samostat-
ně, tak v trauma
týmu.

DaliborPaličkazHZS

Moravskoslezského kraje
je členem „mladšího“

ostravského týmu
USAR, je v něm

hlavním logis-
tikem a zdra-
votníkem.

„Do Nepálu
jede pomáhat a
také získat dal-

ší zkušenosti
pro ostravský

USAR odřad. HZS
MSK dovezl z Ostravy

do Prahy i tentokrát, podobně
jako před prvním letem trau-
matýmudoNepálu,stravupro
členy týmu,“ uvedl mluvčí
moravskoslezských hasičů
Petr Kůdela.

V ČR byly dosud zřízeny a
mezinárodně klasifikovány
pouze dva USAR odřady, za-
měřené na náročnou záchra-
nu osob v městských zástav-
bách, například při zemětře-
seních, hlavně v zahraničí –
pražský a ostravský. (lap)

Starší muž utrpěl vážné popáleniny
Velké Albrechtice – Vážným
zraněním čtyřiasedmdesáti-
letého muže skončil požár za-
hradní chatky ve Velkých Al-
brechticích na Novojičínsku.

Operační a informační stře-
disko Hasičského záchranné-
ho sboru Moravskoslezského
kraje přijalo informaci o po-
žáru chaty v zahrádkářské ko-
lonii na pomezí Velkých Al-
brechtic a Bílovce v sobotu 16.
května krátce po 13.30. hodi-
ně.

„Na místo události vyjela
dvě vozidla HZS MSK ze sta-
nice Bílovec a tři vozidla dob-
rovolných hasičů z Bílovce,“
uvedl zastupující mluvčí mo-
ravskoslezských hasičů Ma-
rek Gašparín.

Když hasiči dorazili na mís-
to, chata již byla kompletně v
plamenech. Požár se jim po-
dařilo lokalizovat minutu po
14 hodině, zcela jej zlikvido-
vali pět minut před třetí hodi-
nou odpolední.

„Při likvidaci požáru hasiči
z chaty vynesli dvě propan-
butanové tlakové láhve,“ do-
plnil Marek Gašparín s tím, že
při požáru jedna osoba utrpě-
la zranění.

Záchranáři vyslali na místo
posádku záchranné služby z
Bílovce a zároveň také vrtul-
ník Letecké záchranné služby
z Ostravy.

„Posádky nalezly mimo ob-
jekt chatky muže, jenž byl v

přímém ohrožení života. Za-
sahující lékař u něj zjistil po-
ruchu vědomí, pacient utrpěl
popáleniny v rozsahu okolo
sedmdesáti procent, a to v ob-
lasti hlavy, krku, hrudníku,
horních i dolních končetin,“
popsal stav zraněného mluvčí

moravskoslezských záchra-
nářů Lukáš Humpl. Doplnil, že
u zraněného muže se rovněž
rozvíjel popáleninový šok.

Záchranáři proto museli
muži zaintubovat dýchací ces-
ty a zajistit mu přístrojem ří-
zenou ventilaci.

Rovněž prvotně ošetřili po-
pálené plochy a připravili jej k
transportu do nemocnice.

„Posádka vrtulníku pak po-
stiženého předala do péče Po-
páleninového centra Fakultní
nemocnice Ostrava-Poruba,“
uzavřel Lukáš Humpl. (ipa)

PŘI PŘÍJEZDU hasičů k požáru v zahrádkářské kolonii ve Velkých Albrechticích již byla zahradní chata
zcela v plamenech. Foto: HZSMSK

Záchranáři zasahovali u pádů
Ostrava – Posádky morav-
skoslezské zdravotnické zá-
chranky zasahovaly v pátek u
dvou vážných pádů osob z výš-
ky. V nočních hodinách to by-
la nejprve žena v Ostravě, do-
poledne pak další žena na
Bruntálsku.

„Půldruhé hodiny po půl-
noci přijali operátoři infor-
maci o pádu ženy z osmého pa-
tra domu v Ostravě. Na místo
ihned vyjela posádka randez-
-vous s lékařem a skupina
rychlé lékařské pomoci.
Sedmadvacetiletá pacientka
byla v okamžiku příjezdu zá-
chranářů při vědomí, ale utr-
pěla život ohrožující vícečet-
ná poranění v oblasti hlavy,
hrudníku a ruky. Zasahující
lékař proto musel postiženou
uvést do umělého spánku a za-
jistit její dýchací cesty. Ná-
sledně rovněž připojil ženu k
přístrojem řízené ventilaci.
Zraněná byla po nezbytných
život zachraňujících úkonech

přepravena na urgentní pří-
jem Fakultní nemocnice Ost-
rava,“ informoval mluvčí mo-
ravskoslezské zdravotnické
záchranky Lukáš Humpl.

K dalšímu podobnému pří-
padu, tentokrát v Karlově
Studánce na Bruntálsku, byli
záchranáři povoláni v dopo-
ledních hodinách. Nahlášen
byl totiž pád osoby ze druhého
patra. Žena ve věku třiačtyři-
ceti let si pádem přivodila po-
ranění páteře, pánve a nohy.
Na místě zasahovala posádka
lékařské záchranky z Vrba
pod Pradědem a rovněž letečtí
záchranáři.

„Pacientka byla zajištěna
pánevním pásem, končetino-
vými dlahami a uložena do va-
kuové matrace. Záchranáři
rovněž zahájili podávání po-
třebných léků. Postižená byla
leteckou cestou transporto-
vána do ostravské fakultní ne-
mocnice,“ dodal mluvčí Lukáš
Humpl. (lap)
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