
Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění 
pozdějších předpisů  

 
1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, upravuje 
a) podmínky živnostenského podnikání a kontrolu nad jejich dodržováním  

b) organizační strukturu a působnost živnostenských úřadů, jakož i podmínky živnostenského 
oprávnění  

c) soustavu živnostenských úřadů a jejich působnost, podmínky živnostenského podnikání a 
kontrolu dodržování právních předpisů  

 
2. Živností je 
a) činnost provozovaná státem nebo určenou právnickou osobou 

b) soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za 
účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem  

c) využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními zákony a jejich původci  

 
3. Živnost může provozovat 
a) fyzická osoba nebo právnická osoba, splní-li podmínky stanovené zákonem o silniční 
dopravě, pokud se nejedná o občana členského státu EU  

b) fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem mimo území ČR za stejných 
podmínek a ve stejném rozsahu jako česká osoba, pokud z živnostenského zákona nebo 
zvláštního předpisu nevyplývá něco jiného  

c) fyzická osoba, jíž bylo přiznáno postavení uprchlíka podle zvláštních předpisů za stejných 
podmínek jako občan České republiky s bydlištěm na území České republiky 

  
4. Všeobecnou podmínkou provozování živnosti fyzickou osobou je  
a) bezúhonnost  

b) dosažení věku 21 let 

c) finanční způsobilost 

  
5. Byl-li uložen trest nebo sankce zákazu činnosti soudem nebo správním orgánem 
fyzické osobě týkající se provozování živnosti v oboru nebo příbuzném oboru, nemůže 
být živnost touto osobou provozována po dobu 
a) 3 let 

b) 5 let 

c) dokud zákaz trvá  

 



6. Silniční motorová doprava osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu 
nejvýše 9 osob včetně řidiče je živností 
a) ohlašovací 

b) řemeslnou  

c) koncesovanou  

 
7. Živnostenské oprávnění k provozování koncesované živnosti „Silniční motorová 
doprava osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně 
řidiče“ vzniká 
a) dnem ohlášení živnosti, pokud je v ohlášení uveden pozdější den zahájení živnosti, tímto 
dnem  
b) dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese  

c) dnem podání žádosti o udělení koncese  

 
8. Podnikatel podnikající v „Silniční motorové dopravě osobní provozované vozidly 
určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče“ prokazuje své živnostenské 
oprávnění  
a) živnostenským listem 

b) koncesí s údaji podle živnostenského rejstříku 

c) výpisem ze živnostenského rejstříku  

 

9.  Může být živnostenské oprávnění přeneseno na jinou osobu? 
a) ne, nemůže být přeneseno na jinou osobu. Smí však být vykonáváno v případech, kdy tak 
stanoví živnostenský zákon  

b) ano, může být přeneseno na jinou osobu 

c) ne, nemůže, pokud s tím podnikatel nesouhlasí 

 
10. Živnostenské oprávnění zaniká 
a) smrtí podnikatele, nepokračují-li v živnosti dědicové, správce dědictví nebo insolvenční 
správce  

b) v případě ztráty nebo zničení koncesní listiny 

c) v případě odcizení koncesní listiny 

  

11. Kde se podává žádost o koncesi? 
a) u dopravního úřadu 

b) u živnostenského úřadu  

c) u Ministerstva dopravy 

 



12. Živnostenské oprávnění zaniká 
a) uplynutím doby, pokud bylo živnostenské oprávnění omezeno na dobu určitou  

b) v případě ztráty nebo zničení koncesní listiny 

c) v případě přenesení koncesní listiny na jinou osobu  

 

13. Živnostenské oprávnění zaniká 
a) uplynutím 5 let od jeho vydání 

b) rozhodnutím dopravního úřadu o odebrání živnostenského oprávnění 

c) rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění  

 

14. Živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění nebo pozastaví provozování 
živnosti, jestliže 
a) podnikatel závažným způsobem porušil nebo porušuje podmínky stanovené rozhodnutím o 
udělení koncese, živnostenským zákonem nebo zvláštními právními předpisy  

b) podnikatel i prostřednictvím svého zaměstnance závažným způsobem porušil nebo 
porušuje podmínky stanovené koncesí, živnostenským zákonem nebo zvláštními právními 
předpisy, ale pouze se souhlasem správce daně 

c) podnikatel i prostřednictvím svého zaměstnance závažným způsobem porušil nebo 
porušuje podmínky stanovené koncesí, živnostenským zákonem nebo zvláštními právními 
předpisy, ale pouze se souhlasem profesního sdružení  

 

15. Živnostenský úřad může živnostenské oprávnění zrušit  
a) na návrh Ministerstva dopravy, jestliže podnikatel neplní požadavky zákona o cenách  

b) na návrh příslušné správy sociálního zabezpečení, jestliže podnikatel neplní závazky vůči 
státu  

c) pokud podnikatel přestal splňovat podmínku způsobilosti  

 
16. Jestliže podnikatel závažným způsobem porušil nebo porušuje podmínky stanovené 
koncesní listinou, živnostenským zákonem nebo zvláštními právními předpisy, 
živnostenský úřad může 
a) vydat předběžné opatření o dočasném zastavení provozování živnosti 

b) zrušit živnostenské oprávnění nebo v odpovídajícím rozsahu provozování živnosti 
pozastavit  

c) odebrat koncesi a další doklady na místě poslední kontroly   

 

17. Živnostenskou kontrolu v rámci své působnosti provádějí 
a) Česká obchodní inspekce  

b) dopravní úřady  



c) živnostenské úřady  

  
18. Pracovníci živnostenských úřadů v rámci své kontrolní působnosti 
a) sledují, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené živnostenským zákonem, ustanoveními 
zvláštních právních předpisů, vztahujícími se na živnostenské podnikání a podmínky 
provozování živnosti uložené v rozhodnutí o koncesi  

b) pouze kontrolují platnost vydaného živnostenského oprávnění  

c) pouze sledují, zda jsou plněny povinnosti uložené zvláštními zákony  

 
19. Kontrolní činnost v rámci živnostenské kontroly vykonávají 
a) kontrolní pracovníci České obchodní inspekce 

b) policisté dopravní a pořádkové služby Policie ČR 

c) zaměstnanci živnostenských úřadů  

 
20. Neoprávněného podnikání v silniční motorové dopravě osobní provozované vozidly 
určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče se dopouští 
a) právnická osoba provozující činnost, která je předmětem živnosti koncesované, aniž by pro 
tuto živnost měla živnostenské oprávnění  

b) právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku a provozující tuto dopravu osobní na 
základě platné koncese 

c) právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku a provozující silniční motorovou dopravu 
na základě koncese, která je v právní moci  

 
21. Neoprávněného podnikání v silniční motorové dopravě osobní provozované vozidly 
určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče se dopouští 
a) fyzická osoba provozující činnost, která je předmětem živnosti koncesované, aniž by pro 
tuto živnost měla živnostenské oprávnění  

b) fyzická osoba provozující činnost na základě živnostenského oprávnění, která není zapsána 
v obchodním rejstříku 

c) fyzická osoba provozující činnost na základě živnostenského listu  

 
22. Právnické osobě jako podnikateli, nebo podnikající fyzické osobě, která provozuje 
koncesovanou živnost bez živnostenského oprávnění, může být uložena pokuta 
a) do výše 50 000 Kč 

b) do výše 100 000 Kč 

c) do výše 1 000 000 Kč  

 

 



23. Fyzické osobě, která provozuje bez živnostenského oprávnění činnost, která je 
předmětem živnosti koncesované, může být uložena pokuta 
a) do výše 1 000 000 Kč  

b) do výše 100 000 Kč 

c) do výše 500 000 Kč 

 
24. Při kontrole se zaměstnanci živnostenského úřadu 
a) prokazují občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti 

b) prokazují pověřením ve formě písemného pověření nebo ve formě průkazu  

c) neprokazují žádným pověřením nebo průkazem; postačuje ústní prohlášení  

 
25. Může živnostenský úřad svým rozhodnutím uložit podnikateli odstranění nedostatků 
při provozování živnosti? 
a) ne 

b) ano  

c) pouze v souvislosti s uložením pokuty  

 

26. Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo 
provozování živnosti přerušeno 
a) je podnikatel povinen oznámit živnostenskému úřadu do 1 měsíce po datu pokračování 

b) je podnikatel povinen oznámit předem písemně živnostenskému úřadu  

c) není povinen živnostenskému úřadu oznamovat  

 
27. Všeobecnými podmínkami pro provozování živnosti fyzickými osobami jsou 
a) zletilost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k 
samostatnému provozování podnikatelské činnosti bezúhonnost, doklad o odborné 
způsobilosti  

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

c) svéprávnost, kterou nelze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce 
nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti  

 

28. Zvláštními podmínkami provozování živnosti je 
a) odborná nebo jiná způsobilost, pokud je živnostenský zákon nebo jiné předpisy vyžadují  

b) splnění všeobecných podmínek provozování živnosti a platný řidičský průkaz  

c) splnění všeobecných podmínek provozování živnosti, odborná způsobilost, pokud je 
živnostenský zákon nebo zvláštní předpisy vyžadují  

 



29. Živnostenský úřad může zrušit živnostenské oprávnění jestliže 
a) podnikatel neprovozuje živnost po dobu delší než 2 roky 

b) podnikatel neprovozuje živnost po dobu delší než 1 rok 

c) podnikatel neprovozuje živnost po dobu delší než 4 roky  

 

30. Za bezúhonnou se pro účely živnostenského zákona nepovažuje osoba, 
a) která byla odsouzena pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jestliže byl tento trestný čin 
spáchán v souvislosti s provozováním živnosti, anebo se živností, o kterou žádá nebo kterou 
ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena 

b) která byla pravomocně odsouzena pro úmyslný správní delikt, jestliže byl tento správní 
delikt spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo 
který ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena 

c) která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento 
trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá 
nebo který ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena  

 

31. Bezúhonnost se u občanů České republiky prokazuje  
a) výpisem z evidence Rejstříku trestů  

b) čestným prohlášením 

c) výpisem z registru řidičů 

 

32.  Bezúhonnost se u osob, které jsou občany jiného členského státu Evropské 
unie prokazuje 
a) výpisem z evidence trestů nebo rovnocenným dokladem vydaným příslušným soudním 
nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu. Nevydává-li 
tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné 
prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem členského státu, jehož je 
občanem, nebo před notářem nebo orgánem členského státu posledního pobytu. Tyto doklady 
nesmí být starší než 3 měsíce  

b) výpisem z Rejstříku trestů, a je-li občanem jiného státu než jiného státu Evropské unie, 
výpisem z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je fyzická osoba 
občanem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží 
fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, 
jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady 
nesmí být starší než 4 měsíce  

c) výpisem z Rejstříku trestů nebo čestným prohlášením. Tyto doklady nesmí být starší než 
6 měsíců  

 

33.  Bezúhonnost se u osob, které nejsou občany České republiky, ani jiného členského 
státu Evropské unie prokazuje 



a) výpisem z Rejstříku trestů nebo čestným prohlášením. Tyto doklady nesmí být starší než 6 
měsíců  

b) výpisem z evidence trestů nebo rovnocenným dokladem vydaným státem, jehož je fyzická 
osoba občanem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, 
předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem 
státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem státu posledního pobytu a výpisem 
z evidence Rejstříku trestů. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce  

c) výpisem z evidence Rejstříku trestů u osob, které jsou občany jiného členského státu 
Evropské unie. Živnostenský úřad je oprávněn si vyžádat výpis z evidence Rejstříku trestů 
podle zvláštního právního předpisu. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a 
výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem 
umožňujícím dálkový přístup 

 

34. Provozovnou se podle živnostenského zákona rozumí 
a) prostor, v němž je živnost provozována i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji 
zboží nebo poskytování služeb a mobilní provozovna  

b) každá místnost, kterou se podnikatel rozhodne užívat k provozování živnosti 

c) každý prostor, i když k nim podnikatel nemá vlastnické nebo užívací právo 

 
35. Jestliže podnikatel oznámí živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti 
a) je provozování živnosti přerušeno prvním dnem následujícího měsíce a končí posledním 
dnem v témže kalendářním roce; je-li živnostenské oprávnění omezeno na dobu určitou, lze 
provozování živnosti přerušit nejdéle na dobu tří měsíců 

b) je provozování živnosti přerušeno dnem rozhodnutí živnostenského úřadu a končí dnem 
uvedeným v rozhodnutí; je-li živnostenské oprávnění omezeno na dobu určitou, lze 
provozování živnosti přerušit nejdéle na dobu stanovenou živnostenským úřadem 

c) je provozování živnosti přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení provozování 
živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení a končí dnem 
uvedeným v oznámení; je-li živnostenské oprávnění omezeno na dobu určitou, lze 
provozování živnosti přerušit nejdéle na dobu trvání tohoto oprávnění  

 

36. Podnikatel je povinen při provozování živnosti 
a) dodržovat povinnosti vyplývající z obsahu jím vykonávané živnosti 

b) dodržovat povinnosti vyplývající ze živnostenského zákona a zvláštních právních předpisů  

c) dodržovat práva vyplývající ze živnostenského zákona a zvláštních právních předpisů 

 

37. Osoba, která hodlá provozovat koncesovanou živnost 
a) podá žádost o vydání koncese u příslušného dopravního úřadu 

b) podá žádost o vydání koncese u živnostenského úřadu  

c) podá žádost o vydání koncese u Ministerstva dopravy 



38. Podání podle živnostenského zákona obecnímu živnostenskému úřadu lze učinit  
a) prostřednictvím Ministerstva dopravy 

b) prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy  

c) prostřednictvím státního zastupitelství 

 

39. Podnikatel prokazuje své živnostenské oprávnění 
a) do vydání výpisu stejnopisem ohlášení s prokázaným doručením živnostenskému úřadu 
nebo pravomocným rozhodnutím o udělení koncese  

b) do vydání výpisu čestným prohlášením doručeným živnostenskému úřadu nebo 
rozhodnutím o udělení koncese 

c) do vydání opisu stejnopisem doručeným živnostenskému úřadu nebo rozhodnutím 
dopravního úřadu o udělení koncese 

 

40. Vzniká-li živnostenské oprávnění fyzické osobě, které dosud nebylo přiděleno 
identifikační číslo osoby 
a) přidělí jí dopravní úřad identifikační číslo osoby poskytnuté z registru osob 

b) přidělí jí živnostenský úřad evidenční číslo osoby poskytnuté správcem registru fyzických 
osob 

c) přidělí jí živnostenský úřad identifikační číslo osoby poskytnuté správcem základního 
registru osob  

 

 

 

aktualizováno 6.2.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


