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ÚVOD 

Sloboda podnikania predstavuje jeden zo základných predpokladov existencie hospodárstva 

založeného na trhových princípoch. V Ústave SR je sloboda podnikania garantovaná v rámci 

základných práv a slobôd. Je v nej uvedené (článok 35): „Každý má právo na slobodnú voľbu 

povolania a prípravu naň, ako aj právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť.“ 

V neslobodných spoločnostiach je možnosť pre každého jeho člena slobodne a voľne 

podnikať podľa istých predom stanovených (demokratických a férových) pravidiel  

odopieraná. Musíme si však uvedomiť, že zdravé podnikateľské prostredie znamená aj rozvoj 

a blahobyt tej-ktorej spoločnosti.  

 

Učebný text slúži na nadobudnutie a prehĺbenie teoretických vedomostí o živnostiach, 

zadefinovanie pojmov živnostenské podnikanie a analyzovanie druhov živností. Zamerali sme 

sa tiež na živnostenské konanie, ktoré je spojené so splnením náležitostí ohlásenia živnosti, čo 

je nevyhnutné pre jej založenie a získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení. 
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1 Živnostenské podnikanie 

Živnostenské podnikanie je v Slovenskej republike veľmi rozšírený spôsob zárobkovej 

činnosti. Avšak idea každého podnikateľa, či už malého, stredného, alebo veľkého podniku je 

značne individuálna. Pre niekoho je hlavným motívom a princípom podnikania len vytváranie 

zisku, pre iného to môže byť splnenie celoživotného sna ako aj spojenie vlastných koníčkov s 

náplňou práce. Je skutočnosťou, že podnikanie výrazne ovplyvňuje a zasahuje aj do 

súkromného života podnikateľa. Úspešný podnikateľ musí akceptovať tieto okolností a 

zosúladiť sa svojou prácou. 

 

1. 1 Charakteristika živnosti 

Živnosti sú najpočetnejšou formou podnikania na Slovensku. Pôsobia najmä vo sfére obchodu 

a služieb, v remeslách. Podmienky živnostenského podnikania a kontrolu nad ich 

dodržiavaním upravuje zákon o živnostenskom podnikaní č. 455/1991 Zb. Tento zákon 

vymedzuje živnosť nasledovnými znakmi:  

- je to sústavná činnosť  – vyžaduje súvislé alebo pravidelné opakované uskutočňovanie 

podnikania, 

- vykonávaná podnikateľom samostatne – za podnikanie sa nepovažuje činnosť, o ktorej 

rozhoduje niekto iný, 

- vo vlastnom mene – znamená, že podnikateľ uskutočňuje podnikanie pod svojím 

obchodným menom,  

- na vlastnú zodpovednosť – podnikateľ nesie riziko za výsledky svojho podnikania, 

zodpovedá za prevzaté záväzky aj prípadné straty z podnikania alebo aj úpadok, 

- za účelom dosiahnutia zisku – zisk sa posudzuje ako motív, zákon pritom nevyžaduje, aby 

bol zisk skutočne dosiahnutý, stačí, ak podnikateľ vykonáva činnosť s úmyslom zisk 

dosiahnuť, 

- za podmienok ustanovených týmto zákonom. 

 

    Čo je živnosť?    Zapamätajte si! 

           Živnosťou sa rozumie akákoľvek podnikateľská činnosť, pokiaľ nie je podľa zákona 

vylúčená zo živnosti, aj keď sa o nej zákon výslovne nezmieňuje alebo pokiaľ nie je v rozpore 

s dobrými mravmi (napr. obchod s drogami). To znamená, že zákon nevymenúva konkrétne 

živnosti, ale podrobne uvádza, čo živnosťou nie je. 
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1. 2 Čo nie je živnosť                                                          

 

Činnosti, ktoré sa nepovažujú za živnosť, možno rozdeliť do týchto 

skupín: 

a) prevádzkovanie činností vyhradených zákonom štátu alebo právnickej osobe určenej 

osobitným právnym predpisom, 

b) využívanie výsledkov duševnej tvorivej činnosti chránených osobitnými zákonmi ich 

pôvodcami včítane vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych a iných diel na 

vlastné náklady (umelci, maliari, spisovatelia, atď.), 

c) vykonávanie liečiteľskej činnosti, 

d) činnosť pri výkone povolaní (psychológov, veterinárnych lekárov, advokátov, notárov, 

znalcov, tlmočníkov, autorizovaných architektov, súdnych exekútorov atď.),  

e) činnosť bánk, usporadúvanie lotérií, banská činnosť, výroba a rozvod elektriny, plynu, 

lesníctvo, námorná doprava, skúšobníctvo, televízne a rozhlasové vysielanie, výroba liehu, 

výroba liekov a ďalšie činnosti, ktoré vzhľadom na svoj výkon a vplyv na okolie vyžadujú 

osobitnú právnu úpravu, 

f) predaj nespracovaných alebo spracovaných rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej 

drobnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti fyzických osôb a predaj lesných plodín 

priamym spotrebiteľom.  

 

1. 3 Prevádzkovanie živnosti  

Kto môže prevádzkovať živnosť? 

Živnosť môže prevádzkovať fyzická osoba alebo právnická osoba, 

            ak splní podmienky ustanovené zákonom. 

Fyzické osoby a právnické osoby môžu prevádzkovať živnosť, ak to 

neobmedzujú alebo nevylučujú osobitné zákony (fyzická osoba s bydliskom alebo právnická 

osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky). Zahraničná osoba môže na území 

Slovenskej republiky prevádzkovať živnosť za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu 

ako slovenská fyzická osoba alebo slovenská právnická osoba, ak zo zákona alebo z iného 

osobitného predpisu nevyplýva niečo iné. Slovenskou fyzickou osobou sa rozumie fyzická 

osoba s  trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a slovenskou právnickou osobou 

právnická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. 
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Zákon určuje všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti, ktorými sú: 

a) dosiahnutie veku 18 rokov,  

b) spôsobilosť na právne úkony,  

c) bezúhonnosť. 

  

                  Za bezúhonného sa na účely zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený 

za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, 

ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania.  

 

Osobitné podmienky prevádzkovania živnosti 

Osobitnými podmienkami prevádzkovania živnosti sú odborná alebo iná spôsobilosť podľa 

zákona alebo osobitných predpisov. U právnickej osoby musí osobitné podmienky spĺňať jej 

zodpovedný zástupca, ak zákon neustanovuje inak. 

Osobitná odborná spôsobilosť 

                 Osobitná odborná spôsobilosť je súhrn teoretických vedomostí, praktických 

schopností a ovládanie technických alebo technologických postupov, ktoré musí spĺňať 

každý, kto vykonáva činnosti. 

 

1. 4 Preukazovanie odbornej spôsobilosti 

Odborná spôsobilosť sa preukazuje: 

- výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení  

  príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného  

  odboru,  

- maturitným vysvedčením, 

- diplomom o absolvovaní vysokej školy v príslušnom odbore  a dokladom o vykonaní  

  následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore  

  (skutočne vykonávaná činnosť), 

- osvedčením o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčením o úplnej kvalifikácii podľa  

  osobitného predpisu, 

- dokladom o vykonaní najmenej desaťročnej praxe v odbore, od ktorej ukončenia neuplynuli  

  viac ako tri roky. 
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1. 5 Druhy živností 

Na Slovensku je možné prevádzkovať niektorú z  troch druhov živností – voľné, remeselné 

alebo viazané živnosti. Živnosti sa rozlišujú na základe rôznych podmienok odbornej 

spôsobilosti, ktoré je potrebné splniť na získanie oprávnenia na ich prevádzkovanie. 

 

Živnosti sú: 

a) remeselné, ak je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná 

vyučením v odbore, 

b) viazané, ak je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná inak, 

c) voľné - pre prevádzkovanie týchto živností musia byť splnené všeobecné podmienky. 

Preukazovanie odbornej ani inej spôsobilosti sa nevyžaduje.  

 

                         Remeselné živnosti  

Na prevádzkovanie  remeselných živností je potrebné splniť 

odbornú spôsobilosť získanú vyučením v odbore, ktorá sa 

preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom 

ukončení učebného odboru alebo príslušného študijného odboru. Ak podnikateľ nespĺňa 

podmienku vyučenia v odbore, môže preukázať splnenie podmienky odbornej spôsobilosti 

náhradným spôsobom, ktorý je uvedený v § 22 živnostenského zákona na základe získaného 

vzdelania a praxe, vďaka čomu môžu osoby s dlhoročnou praxou získať živnostenské 

oprávnenie aj v prípade chýbajúceho vzdelania.  

Ak podnikateľ nesplní podmienku odbornej spôsobilosti ani náhradným spôsobom, 

remeselnú živnosť môže prevádzkovať prostredníctvom zodpovedného zástupcu. Zodpovedný 

zástupca je fyzická osoba, musí spĺňať všeobecné a osobitné podmienky prevádzkovania 

živnosti a musí mať bydlisko na území SR. Rozhodnutie o uznaní odbornej praxe alebo 

odbornej kvalifikácie vydáva Ministerstvo vnútra SR, odbor živnostenského podnikania. 

 

                                  Viazané živnosti  

Viazané živnosti sú činnosti uvedené v prílohe č. 2 k živnostenskému 

zákonu. Ide o špecifický okruh činností, pri ktorých sa vyžaduje 

preukázanie inej spôsobilosti ako odbornej spôsobilosti podľa § 21 

a 22 živnostenského zákona. Spôsob preukázania odbornej spôsobilosti pre prevádzkovanie 
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viazaných živností je buď upravený osobitnými predpismi, alebo uvedený priamo pri týchto 

živnostiach v prílohe k živnostenskému zákonu. Ak podnikateľ nespĺňa odbornú spôsobilosť 

stanovenú osobitným predpisom, môže splniť túto podmienku prostredníctvom funkcie 

zodpovedného zástupcu, ktorý zodpovedá za odborné vykonávanie živnosti. Zodpovedný 

zástupca musí spĺňať všeobecné a osobitné podmienky prevádzkovania živnosti a musí mať 

bydlisko na území SR. Rozhodnutie o uznaní odbornej praxe alebo odbornej kvalifikácie 

vydáva Ministerstvo vnútra SR, odbor živnostenského podnikania. Zoznam viazaných 

živností, pre ktoré je možné požiadať o uznanie odbornej praxe alebo odbornej kvalifikácie – 

napr. zasielateľstvo, prevádzkovanie cestovnej  kancelárie, prevádzkovanie cestovnej  

agentúry, prevádzkovanie pohrebnej služby, ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach  s 

prevádzkovaním  pohostinských činností  v týchto zariadeniach a v chatovej osade.... 

 

1. 6 Delenie  živnosti  podľa predmetu podnikania 

 

Podľa predmetu podnikania členíme živnosti na: 

a) obchodné živnosti - patrí tu kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 

(maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 

pohostinská činnosť, 

b) výrobné živnosti – tieto živnosti sa v zákone presne nevymedzujú, ale ich podstatou je 

zhotovovanie strojov, náradia a prípravkov určených na výrobu finálneho výrobku, 

vykonávanie súboru nadväzných činností súvisiacich so zabezpečením výroby finálneho 

produktu, predaj a oprava výrobkov, montáž, nastavenie, údržba výrobkov,  

c) živnosti poskytujúce služby – živnostenský zákon pod službami rozumie poskytovanie 

opráv a údržby vecí, prepravu osôb a tovaru, iné práce a výkony na uspokojovanie ďalších 

potrieb. Živnosti poskytujúce služby sa presnejšie vymedzujú v rámci rozsahu živnostenského 

oprávnenia. Tým sa umožní podnikateľovi vykonávať aj niektoré činnosti, ktoré nemajú 

charakter služieb. 

 

1. 7 Spôsoby založenia živnosti         

Založeniu živnosti v praxi vždy predchádza výber mena, 

pod ktorým bude podnikateľ vykonávať svoju podnikateľskú činnosť, a výber predmetov 

podnikania. Po zistení, či spĺňa podmienky na prevádzkovanie zvolených činností, prichádza 

na rad výber spôsobu založenia živnosti. Založenie živnosti sa začína ohlásením živnosti na 
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príslušnom okresnom úrade  – odbore živnostenského podnikania – JEDNOTNÉ 

KONTAKTNÉ MIESTA (JKM) v Slovenskej republike.  Pri založení živnosti si môžu 

záujemcovia vybrať z dvoch spôsobov založenia živnosti. 

 

Ohlásenie živnosti možno vykonať:                              

a) osobne prostredníctvom okresného úradu,  na                   

odbore živnostenského podnikania, respektíve na 

jednotnom kontaktom mieste.  

Základom je vyplnenie formulára na ohlásenie živnosti, ktorý je osobitne určený pre 

fyzické osoby a osobitne pre právnické osoby. Do formulára sa uvádzajú identifikačné údaje 

vrátane miesta podnikania, všetky predmety podnikania, doba prevádzkovania živnosti, údaje 

týkajúce sa zodpovedného zástupcu a jeho súhlas (pri remeselnej a viazanej činnosti, ak sám 

ohlasovateľ nespĺňa osobitné podmienky na prevádzkovanie živnosti), údaje potrebné pre 

vyžiadanie výpisu z registra trestov. Zároveň obsahuje prihlášku k registrácii daňovníka         

k dani z príjmu fyzickej osoby a špecificky pri fyzickej osobe aj prihlášku na verejné povinné 

zdravotné poistenie. Nakoniec treba zaplatiť správny poplatok vo výške 5 eur za každú 

voľnú živnosť, 15 eur za každú remeselnú alebo viazanú živnosť. Platiť sa môže e-kolkami v 

hotovosti, platobnou kartou či bankovým prevodom v závislosti od vybavenia jednotného 

kontaktného miesta. Po splnení zákonných podmienok vydá živnostenský úrad osvedčenie o 

živnostenskom oprávnení s prideleným identifikačným číslom (IČO) do troch pracovných 

dní odo dňa, keď mu ohlásenie živnosti a výpisy z registra trestov boli doručené. Osvedčenie 

úrad zasiela poštou, prípadne ho možno vyzdvihnúť osobne. V opačnom prípade, ak ohlásenie 

nespĺňa všetky náležitosti, úrad podnikateľa vyzve na odstránenie chýb v primeranej lehote 

(najmenej pätnásť dní). 

b)  elektronicky (online) prostredníctvom elektronickej služby na založenie živnosti.      

K  takémuto spôsobu založenia živnosti sa vyžaduje: 

 občiansky preukaz s elektronickým čipom (tzv. eID karta) aktivovaný na 

elektronické podpisovanie (musí mať bezpečnostný osobný kód a certifikát pre 

vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu),  

 čítačku čipových kariet (na použitie eID karty),  
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 aplikáciu na prihlasovanie (tzv. eID klient) a balík aplikácií pre kvalifikovaný 

elektronický podpis (tzv. D.Suite/eIDAS) - tieto sú na portáli www.slovensko.sk v 

sekcii Na stiahnutie. 

 

1. 8 Povinnosti podnikateľa 

Podnikateľ je povinný pri prevádzkovaní živnosti dodržiavať podmienky 

ustanovené zákonom a osobitnými predpismi. 

Hlavné povinnosti podnikateľov pri vykonávaní živnosti: 

 

1. dodržiavať hygienické zásady a chrániť životné prostredie, 

2. správne účtovať ceny, vážiť a merať tovar, 

3. na požiadanie poskytovať doklady o zakúpení tovaru či poskytnutí služby, 

4. preukazovať pôvod tovaru a spôsob jeho nadobudnutia, 

5. mať inšpekčnú knihu, 

6. dodržiavať hygienické zásady a chrániť životné prostredie, 

7. viesť riadne účtovníctvo a plniť daňové povinnosti, 

8. dodržiavať hygienické zásady a chrániť životné prostredie, 

9. uzavrieť poistenie zodpovednosti za školu vzniknutú zamestnancom. 

 

1. 9 Zánik živnostenského oprávnenia 

Živnostenské oprávnenie zaniká: 

a) smrťou fyzickej osoby, ak nepokračujú v živnosti dedičia alebo 

správca dedičstva, 

b) zánikom právnickej osoby, 

c) uplynutím času, ak živnostenské oprávnenie bolo vydané na určitý 

čas, 

d) rozhodnutím živnostenského úradu, 

e) vtedy, ak to ustanoví osobitný zákon, 

f) uplynutím lehoty povoleného prechodného alebo trvalého pobytu podnikateľa. 
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2 Kontrolné otázky a úlohy 

 

1. Prečo je živnostenský zákon verejnoprávny predpis? 

2. Ktorý výrok je pravdivý? 

    a) Každá živnosť je podnikaním. 

    b) Každé podnikanie je živnosťou.  

3. Podľa akých hľadísk sa členia živnosti? 

4. Kto nespĺňa  všeobecné podmienky na získanie živnostenského oprávnenia? 

5. Akými dokladmi sa preukazuje odbornosť? 

6. Možno za podnikateľa považovať aj osobu podnikajúcu na základe iného ako  

   živnostenského zákona? 

7. Zdôvodnite, prečo by ste si zvolili živnosť ako právnu formu podnikania. 

8. Môže zaniknúť živnostenské oprávnenie aj bez súhlasu jeho majiteľa? 

9. Navrhnite a vysvetlite riešenie opísanej situácie. 

Príklad: Ján Novák práve ukončil štúdium na spojenej škole, odbor kaderník. V tomto odbore 

však zatiaľ nenašiel žiadne pracovné miesto. Preto uvažuje o podnikaní ako živnostník. 

Chýbajú mu však informácie o tom, čo živnostenské podnikanie znamená a ako si je možné 

živnosť založiť. 

Vysvetlite mu: 

a) ktorá právna norma upravuje živnostenské podnikanie, 

b) čo je živnosť, 

c) aké sú všeobecné podmienky živnostenského podnikania, 

d) splnenie akých ďalších podmienok vyžaduje v tomto prípade remeselná živnosť. 
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