4.9

OBCHODNÍ PRÁVO / PODNIKÁNÍ A PODNIKATEL

OBCHODNÍ PRÁVO je upraveno v obecné části ObčZ a pojem PODNIKATEL v § 420 (1) zní:
„Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo
obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se
zřetelem k této činnosti za podnikatele“.
§ 420 (2) Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 se za podnikatele považuje také každá
osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při
samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet
podnikatele.“
PODMÍNKY PODNIKÁNÍ / ŽIVNOSTENSKÉ, NEŽIVNOSTENSKÉ, NEOPRÁVNĚNÉ
Má se za to, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské (ŽIVNOSTENSKÉ) nebo
jiné oprávnění podle jiného zákona (NEŽIVNOSTENSKÉ).“
Zákon o živnostenském podnikání (ŽZ) č. 455/1991 Sb. vychází z nezadatelného práva na
podnikání zakotveného v čl. 26 LZPS. Stanoví v podstatně jednotné základní podmínky pro
převážnou většinu podnikatelských aktivit fyzických i právnických, tuzemských i zahraničních osob
Živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně vlastním jménem, na vlastní odpovědnost,
za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. ŽZ vymezuje pojem
„živnosti“ dvojím způsobem, a to:
POZITIVNĚ tak, že charakterizuje, které živností jsou, a
NEGATIVNĚ tak, že uvádí činnosti, které živnosti nejsou § 3 taxativní výčet činností
Druhy živností – ŽZ člení živnosti dle způsobu vzniku živnostenského oprávnění na:
ohlašovací – při splnění daných podmínek je lze provozovat na základě prostého ohlášení
řemeslné / podmínkou odborná způsobilost
vázané / odborná způsobilost a složení příslušné odborné zkoušky
volná / nestanovena odborná způsobilost, uděluje se již jen jedna a ohlašují se obory
koncesované – smějí být provozovány pouze na základě vydané koncese
Všeobecné podmínky živnostenského oprávnění (dle návrhu)
plná svéprávnost / podmínku plné svéprávnosti
bezúhonnost / požaduje se výpis z evidence Rejstříku trestů
Subjekty oprávněné provozovat živnost:
FO a PO, splní-li podmínky stanovené tímto zákonem
FO s bydlištěm a PO se sídlem mimo území ČR
FO, které byl udělen azyl nebo doplňková ochrana a jejich rodinní příslušníci.
Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce
JEDNÁNÍ PODNIKATELE – viz kapitola 4.10
Jednání podnikatele je právní jednání, které záleží v projevování vytvořené vůle vůči třetí osobě s
cílem způsobit vznik, změnu nebo zánik práv a povinností, které právní předpisy s takovým projevem
vůle spojují.
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