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Úvod  

Živnostenské podnikanie má na Slovensku dlhú tradíciu, a to napriek tomu, že počas 

obdobia fungovania centrálne riadenej ekonomiky boli živnosti prevádzkované len vo veľmi 

obmedzenom režime.  

Predchodcom živnostenského podnikania na Slovensku sú v stredoveku zakladané cechy. 

„Cechy predstavovali verejnoprávne korporácie s povinným členstvom, v ktorých sa združovali 

producenti určitého, často veľmi úzko vymedzeného druhu výrobku.“1 Členovia cechu boli 

zvyčajne remeselníci, ktorí mohli svoje remeslo prevádzkovať vo vymedzenom meste alebo 

mestách. Cieľom cechu/združenia bolo vytvoriť monopolné postavenie členov cechu, preto 

cechy silno bojovali proti takým remeselníkom, ktorí do cechu nepatrili (tzv. fušeri). 

S rozvojom výroby sa stali cechy prekážkou v remeselnom a ekonomickom vývoji 

a rozhodujúcu úlohu pri udeľovaní možnosti podnikať prevzal na seba štát.  

Vznik samostatného Československa v roku 1918 znamenal aj zmenu v zákone 

o živnostenskom podnikaní. Do roku 1924 platili na území novo vzniknutého štátu dva zákony 

o živnostenskom podnikaní – pre krajiny pôvodne spadajúce pod rakúsku oblasť bol platný 

zákon z roku 1859, pre uhorskú z roku 1884. Nový Živnostenský zákon pre územie Slovenska 

a Podkarpatskej Rusi bol prijatý v roku 1924. Živnosť definoval podobne ako je živnosť 

definovaná v súčasnosti – mala byť vykonávaná pravidelne, trvale a nie náhodne, samostatne, 

na vlastný účet a na vlastnú zodpovednosť. Živnosť mala byť vykonávaná na odbyt. 

Živnostenský zákon okrem iného rozdelil živnosti na slobodné, remeselné (v zákone taxatívne 

vymenované) a koncesované. Živnostenské podnikanie bolo čiastočne obmedzené počas veľkej 

hospodárskej krízy v 30. rokoch 20. storočia. 

Po druhej svetovej vojne sa od roku 1945 začalo znárodňovanie, čo sa prejavilo aj na 

postupnom obmedzovaní živnostenského podnikania, ktoré sa úplne ukončilo v roku 1965, 

kedy bol prijatý nový Zákonník práce. Čiastočné uvoľnenie možnosti podnikania formou 

živnosti bolo umožnené v roku 1982, a to prijatím nariadenia vlády o poskytovaní služieb 

občanom na základe povolenia národného výboru. O 5 rokov neskôr bola táto forma „živnosti“ 

nahradená nariadením vlády o predaji tovaru a poskytovaní iných služieb na základe povolenia 

národného výboru. Od roku 1991 sa prijatím Zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní (ďalej len „živnostenský zákon“)  umožnilo podnikať súkromným fyzickým osobám 

formou živnosti.  

Podmienky prevádzkovania živností na Slovensku sa menia. Analýza reaguje na aktuálny 

návrh zmeny zákona o živnostenskom podnikaní, ktoré sa týka zavedenia všeobecnej voľnej 

živnosti a rodinnej živnosti. Okrem návrhu zmeny zákona prináša aj pohľad na analyzovanú 

problematiku vo vybraných krajinách a uvádza výhody a nevýhody zavedenia týchto zmien. 

 

  

                                                             
1 STRAPÁČ, P. 2015. Živnostenské právo. Bratislava: Wolter Kluwer. ISBN 978-80-8168-284-1. 
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1 Živnostenské podnikanie 

Individuálne podnikanie jednotlivca je v krajinách EÚ, ale aj vo svete rozšírené. Právne 

predpisy, ktoré podnikanie jednotlivca upravujú, sú v jednotlivých krajinách rôzne.  

Vymedzenie pojmu živnostník/individuálny podnikateľ je v každej krajine upravené rôzne. 

Na medzinárodné porovnávanie využíva Eurostat vlastnú metodiku,  podľa ktorej všeobecne 

vytvorila skupinu samozamestnaných osôb (self-employment). Do tejto skupiny sa okrem 

živnostníkov zarátavajú aj iné formy individuálneho podnikania. Tieto údaje Eurostatu boli 

použité aj v nasledujúcich kapitolách. Preto aj na označenie všetkých grafov v texte je využité 

označenie samozamestnané osoby.  

Nasledujúci graf vyjadruje podiel celkového priemerného počtu samozamestnaných osôb 

pripadajúcich na 1 000 obyvateľov v krajinách EÚ a je doplnený o priemerný počet 

samozamestnaných osôb pripadajúcich na 1 000 obyvateľov, ktoré podnikajú bez 

zamestnancov. To znamená, že napríklad v roku 2019 v EÚ 27 pripadalo na 1 000 obyvateľov 

priemerne 58,47 samozamestnaných osôb. Z nich podnikalo 40,54 bez zamestnancov a zbytok 

(17,93 samozamestnaných osôb pripadajúcich na 1 000 obyvateľov), ktorý nie je súčasťou 

grafu, boli samozamestnané osoby podnikajúce so zamestnancami. Údaje o počte 

samozamestnaných osôb celkom, so zamestnancami a bez zamestnancov v jednotlivých 

analyzovaných krajinách sú súčasťou prílohy. 

 

Graf 1 Priemerný počet samozamestnaných osôb pripadajúcich na 1 000 obyvateľov 

v krajinách EÚ 27 v rokoch 2010 – 2019 

 
Zdroj: Eurostat, spracované SBA 

 

Aj keď počet samozamestnaných osôb v krajinách EÚ 27 za posledných 10 rokov je 

klesajúci, napriek tomu si udržiava pomerne stabilný podiel v prepočte na tisíc obyvateľov. 

V krajinách EÚ 27 pripadá na 1 000 obyvateľov priemerne za roky 2010 – 2019 takmer 

60 samozamestnaných osôb.  
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1.1 Prevádzkovanie živnosti na Slovensku 

Individuálne podnikanie na Slovensku je rozšírené a fyzické osoby ho môžu legálne 

vykonávať v rôznych formách2. Počet samozamestnaných osôb na Slovensku v posledných 

10 rokoch rastie. Pri prepočte udelených povolení pre samozamestnané osoby na 

1 000 obyvateľov  je na Slovensku tento počet mierne vyšší ako v krajinách EÚ 27. V rokoch 

2010 – 2019 sa ich počet zvýšil zo 67,62 na 69,15 a rovnako narástol aj počet 

samozamestnaných osôb, ktoré podnikajú bez zamestnancov, pričom tento nárast bol ešte vyšší 

ako u samozamestnaných osôb celkom (o 3,22 na 1 000 obyvateľov).  

 

Graf 2 Priemerný počet samozamestnaných osôb pripadajúcich na 1 000 obyvateľov v SR 

v rokoch 2010 – 2019 

 
Zdroj: Eurostat, spracované SBA 

 

Najpočetnejšou formou podnikania spomedzi samostatne zárobkovo činných osôb je 

podnikanie na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenský zákon v §2 definuje živnosť 

ako „sústavnú činnosť prevádzkovanú samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, 

za účelom dosiahnutia zisku alebo za účelom dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho 

vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného 

predpisu, a za podmienok stanovených živnostenským zákonom“. 

Zákon definuje tri druhy živností: 

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, ak nie je ako podmienka prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť 

ustanovená.“ 

Remeselné a viazané živnosti sú taxatívne vymedzené v prílohách č. 1 a 2 Živnostenského 

zákona, všetky ostatné živnosti môžeme považovať za voľné.  

                                                             
2 Pod SZČO sa na Slovensku chápe podnikanie jednotlivca na základe živnostenského oprávnenia, podnikanie 

samostatne hospodáriaceho roľníka a podnikanie vo forme slobodného povolania. 
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Voľné živnosti môže prevádzkovať podnikateľ, ak splní všeobecné podmienky 

prevádzkovania živnosti, ktorými sú: 

a) vek 18 rokov, 

b) spôsobilosť na právne úkony, 

c) bezúhonnosť. 

V Programovom vyhlásení vlády na roky 2020-2024 sa vláda SR zaviazala, že:  

- Pri tvorbe legislatívy a politík bude vláda prihliadať na záujmy mikro, malých 

a stredných podnikov a uplatňovať princíp „najprv mysli v malom“.  

- Zvýši atraktívnosť podnikania najmä pre mladých ľudí zjednodušením štartu podnikania 

najmä zavedením jednotného daňovo-odvodového paušálu pre živnostníkov a malé 

podniky.  

- Zavedie  univerzálnu voľnú živnosť, ktorá nahradí terajšie množstvo živností. Vytvorí 

priaznivejšie podmienky pre efektívny rozvoj rodinného podnikania, podnikanie 

mladých či podnikanie žien alebo seniorov.3  

V súvislosti s týmto zámerom bola v septembri 2020 Ministerstvom vnútra SR predložená 

do pripomienkového konania novelizácia Živnostenského zákona. Súčasťou pripomienkového 

konania k Živnostenskému zákonu bol aj návrh Ministerstva hospodárstva SR, kde okrem iného 

navrhuje: 

- zaviesť predmet činnosti v rozsahu voľnej živnosti,  

- doplniť do zákona definíciu „Rodinná živnosť“. 

Všeobecná (resp. univerzálna) voľná živnosť by mala nahrádzať všetky voľné živnosti. 

Tým by sa s takýmto predmetom činnosti mohli vykonávať všetky živnosti, pre ktoré sa 

nevyžaduje splnenie osobitných podmienok a podnikatelia by tak nemuseli pri každom 

rozširovaní svojej podnikateľskej činnosti ohlasovať zmenu v predmete podnikania 

živnostenskému úradu 4. S tým je spojené aj zníženie administratívnych nákladov. Návrh 

na zavedenie všeobecnej voľnej živnosti bol zdôvodnený najmä znížením byrokratickej 

záťaže pre podnikateľov. Každý živnostník, ktorý chce prevádzkovať voľnú živnosť, by mal 

v Osvedčení o živnostenskom oprávnení v predmete podnikania uvedené „voľná živnosť“. 

Všeobecná voľná živnosť by sa vzťahovala na prevádzku všetkých voľných živností. 

Podľa súčasného platného znenia zákonov je podnikateľ, fyzická osoba, povinný ohlásiť 

každú zmenu v predmete činnosti na jednotnom kontaktnom mieste a zaplatiť správny 

poplatok za každú novo ohlásenú voľnú živnosť v sume 5 € (pri elektronickom ohlásení voľnej 

živnosti sa správny poplatok neplatí). V prípade obchodných spoločností, ktoré sú zapísané do 

obchodného registra, kde sa zapisuje aj predmet podnikania a jeho zmeny, je  doplnenie voľnej 

živnosti registrovaným súdom spoplatnené 66 € (elektronická zmena je v sume 33 €). Poplatok 

za doplnenie novej voľnej živnosti tak obchodnú spoločnosť môže celkom stáť až 71 €.  

 

 

 

 

 

                                                             
3 Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020 – 2024 (https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24756/1) 
4 https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25543/1 
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Tabuľka 1: Prehľad poplatkov spojených s nahlásením dodatočnej voľnej živnosti v SR 

 Na úrade Elektronicky Celkom 

Podnikateľ – 

fyzická osoba 
5 € 0 € 0 – 5 € 

Právnická osoba 66 + 5 € 33 € 33 – 71 € 

Zdroj: SBA 

 

Zavedením všeobecnej voľnej živnosti tak podnikateľ fyzická osoba ušetrí 5 € pri 

ohlásení každej dodatočnej voľnej živnosti (0 € pri jej elektronickom ohlásení) a podnikateľ 

právnická osoba 71 € pri každom dodatočnom ohlásení voľnej živnosti (33 € pri jej 

elektronickom ohlásení). 

Výhodou zavedenia všeobecnej voľnej živnosti by mala byť pre podnikateľov úspora 

finančných prostriedkov a pre podnikateľov a zamestnancov príslušných úradov aj úspora 

času. Zápis novej živnosti do živnostenského alebo obchodného registra sa pohybuje od 2 dní 

do jedného týždňa, v ojedinelých prípadoch to môže byť aj viac týždňov.  

So zavedením inštitútu všeobecnej alebo univerzálnej voľnej živnosti sú spojené výhody, 

ale aj nevýhody jeho zavedenia.   

 

Z uvedenej infografiky je zrejmé, že významnejšie sú výhody zavedenia všeobecnej voľnej 

živnosti, medzi ktoré patrí úspora času, úspora pri poplatkoch a menej administratívnej agendy.   

1.2 Prevádzkovanie živnosti vo vybraných krajinách 

Súčasťou analytického materiálu je aj porovnanie podmienok pre výkon individuálneho 

podnikania vo vybraných krajinách. Spomedzi analyzovaných krajín je pojem živnosť 

definovaná v SR, ČR a Rakúsku. Ostatné krajiny používajú na vymedzenie individuálneho 

podnikania širší pojem. Napriek tomu, že v každej krajine má individuálne podnikanie svoje 
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vlastné špecifiká, pre zjednodušenie porovnania individuálneho podnikania vo vybraných 

krajinách, je v texte využitý spoločný pojem živnostník.  

1.2.1 Prevádzkovanie živnosti v Českej republike 

Fyzické osoby v ČR majú o podnikanie záujem. Svedčí o tom, podľa údajov Eurostatu, 

počet udelených oprávnení pre samozamestnané osoby. Napriek tomu, že medzi rokmi 

2010 – 2019 bol ich počet kolísavý, priemerný počet samozamestnaných osôb pripadajúcich 

na 1 000 obyvateľov v ČR bol v skúmaných rokoch vyšší ako v krajinách EÚ, aj ako 

na Slovensku (priemerne 77,63 živnostníkov na tisíc obyvateľov).  

 

Graf 3 Priemerný počet samozamestnaných osôb pripadajúcich na  1 000 obyvateľov v ČR 

v rokoch 2010 – 2019 

 
Zdroj: Eurostat, spracované SBA 

 

Rovnako ako v SR, aj v ČR vysoký podiel samozamestnaných osôb podniká na základe 

živnostenského oprávnenia (v súlade so Živnostenským zákonom č. 455/1991 Sb.).  

Podľa živnostenského zákona môžu živnosť prevádzkovať osoby, ktoré splnili všeobecné 

podmienky, a to: 

- „plná svojprávnosť, ktorú je možné nahradiť súhlasom súdu so súhlasom zákonného 

zástupcu neplnoletého na samostatné prevádzkovanie podnikateľskej činnosti a 

- bezúhonnosť“.5 

Živnosti sa v ČR delia na ohlasovacie a koncesované. Ohlasovacie živnosti, kam patrí 

remeselná, viazaná a voľná živnosť a ktoré, po splnení podmienok (vzdelanie, prax), je možné 

prevádzkovať na základe ohlásenia, a to dňom ohlásenia. Koncesované živnosti je možné 

prevádzkovať dňom nadobudnutia právnej moci rozhodnutím o udelení koncesie a ich zoznam 

presne určuje zákon.  

Väčšina živností v ČR patrí pod voľné živnosti, na prevádzkovanie ktorých sa v ČR 

vyžaduje splnenie len všeobecných podmienok. Podnikateľ, ktorý sa rozhodne prevádzkovať 

živnosť, ohlási toto svoje rozhodnutie živnostenskému úradu (CRM – centrálne registračné 

                                                             
5 Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. 
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miesto), alebo kontaktnému miestu verejnej správy (tzv. Czech POINT) a vyplní jednotný 

registračný formulár. Príloha k Živnostenskému zákonu obsahuje 80 odborov, ktoré je možné 

v rámci voľnej živnosti prevádzkovať. Podnikateľ si pri ohlásení voľnej živnosti môže vybrať, 

či požiada o zápis jednej, viacerých alebo aj všetkých odborov podnikania. Okrem vyplneného 

formulára a zoznamu voľných živností je potrebné doložiť doklad o zaplatení správneho 

poplatku 1 000 CZK (cca 37 €) a súhlas s umiestnením podnikateľského sídla, ak nie je totožné 

s miestom bydliska. U občanov s trvalým pobytom na území ČR si výpis z registra trestov 

živnostenský úrad zaobstaráva sám.6 

Preukazom živnostenského podnikania na všetky druhy živností je výpis zo živnostenského 

registra. Pri  prevádzke voľnej živnosti výpis obsahuje len informáciu o tom, že podnikateľ 

prevádzkuje voľnú živnosť bez bližšej špecifikácie odboru voľnej živnosti. Odbor alebo 

odbory voľnej živnosti sú zapísané v živnostenskom registri.  

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR uverejňuje na svojej stránke prehľad udelených 

živnostenských opatrení v jednotlivých rokoch. Napriek nárastu počtu živnostníkov aj počtu 

prevádzkovania voľných živností v ČR, podiel voľných živností na celkovom počte 

živnostenských oprávnení v ČR v rokoch 2010 – 2019 klesá. Voľné živnosti však stále tvoria 

viac ako 50 % udelených živnostenských oprávnení (pokles zo 60 na 58 %). Priemerne sa 

v hodnotenom období podieľali voľné živnosti na celkovom počte živnostníkov 58 %. Ostatné 

živnosti (remeselné, ohlasovacie a koncesované) tvorili 40 – 43 % všetkých prevádzkovaných 

živností v ČR. Najväčší podiel z ostatných živností tvorili remeselné živnosti (priemerne 65 % 

z ostatných živnostenských oprávnení). 

 

Tabuľka 2: Prehľad počtu živností v ČR (v tis.) v rokoch 2010 – 2019  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Živnosti 

celkom 3009,4 3146,0 3225,4 3321,3 3475,8 3556,4 3645,6 3660,6 3743,4 3831,8 

Voľné 

živnosti  1799,5 1867,2 1908,4 1947,7 1991,2 2029,0 2072,2 2116,6 2162,4 2209,8 

Zdroj: MPO ČR, spracované SBA 

 

1.2.2      Prevádzkovanie živnosti v Rakúsku 

Vzhľadom na to, že živnostenské oprávnenie nie je rovnako upravené vo všetkých krajinách 

EÚ, Eurostat vedie v každej krajine EÚ štatistiky o počte samozamestnaných osôb. Medzi 

hodnotenými krajinami je počet samozamestnaných osôb v Rakúsku druhý najnižší 

(po Nemecku) a ich priemerný počet pripadajúci na tisíc obyvateľov je mierne nižší ako 

v krajinách EÚ 27. V rokoch 2010 – 2019 dosahoval priemernú hodnotu 51,65 živnostníkov 

na 1 000 obyvateľov, pričom počet samozamestnaných osôb v jednotlivých rokoch klesal. Kým 

v roku 2010 bol počet samozamestnaných osôb na tisíc obyvateľov 53,45, do roku 2019 

poklesol na 51,45.  Najnižší podiel samozamestnaných osôb na 1 000 obyvateľov bol v roku 

2018 a nedosiahol ani hodnotu 50 samozamestnaných osôb na tisíc obyvateľov.  

 

 

 

 

                                                             
6 MATZNER, J. 2019. Jak na ohlášení volné živnosti a co vše k tomu budete potřebovat?. Online. Dostupné na: 

https://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/kurzovy-listok/kalkulacka/_CZK/2020-11-03/g 
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Graf 4 Počet samozamestnaných osôb pripadajúcich na 1 000 obyvateľov v Rakúsku 

v rokoch 2010 – 2019 

 
Zdroj: Eurostat, spracované SBA 

 

Rakúske živnosti (Gewerberecht) sú takzvané registračné. To znamená, že po registrácii 

na živnostenskom úrade (Gewerbebehörde) je možné začať podnikať. Vo viacerých 

prípadoch je však potrebné splniť aj dodatočné podmienky na podnikanie. Preto je na začiatku 

podnikania potrebné overiť si podmienky podnikania pre každú živnosť osobitne.  

Na základe živnosti je v Rakúsku možné vykonávať: 

1. Nezávislé živnosti (Freie Gewerbe) – na ich prevádzku je podnikateľ povinný splniť 

všeobecné podmienky podnikania, byť registrovaný na živnostenskom úrade a je možné 

ich vykonávať bez preukázania kvalifikácie. Medzi nezávislé živnosti patrí napríklad 

asfaltovanie vozovky, čistenie kanalizácie, prenájom hnuteľných vecí, obchod. 

Celoštátny zoznam nezávislých živností je dostupný na stránke Federálneho 

ministerstva pre digitalizáciu. Zoznam nezávislých činností bol v roku 2019 

novelizovaný s cieľom jeho štandardizácie. Činnosti sú aktívne opísané (napríklad 

„prenájom hnuteľného majetku okrem zbraní, lekárskych prístrojov a lietadiel“) a majú 

jednotnú formuláciu. Pre opis činností sa využívajú takzvané hromadné slová, ktoré 

opisujú presne vymedzené činnosti. V prípade prevádzkovania nezávislej živnosti, ktorá 

nie je zapísaná v zozname, je potrebné dbať  na to, aby nedošlo k zásahu 

do regulovaných živností a aby bolo možné ich jednoznačne rozlíšiť.  

2. Regulované živnosti (Reglementierter Gewerbe) – živnostník, ktorý chce 

prevádzkovať regulovanú živnosť, musí okrem všeobecných podmienok predložiť aj 

doklad o kvalifikácii potrebnej pre danú živnosť. Zoznam regulovaných živností je 

uvedený v obchodných predpisoch.  

Na prevádzkovanie živnosti v Rakúsku je potrebné splniť všeobecné požiadavky: 

- vek minimálne 18 rokov, 

- občianstvo v štátoch EÚ/EHP alebo povolenie na pobyt a výkon živnosti na území 

Rakúska, 

- nedostatok dôvodov na vylúčenie (Rakúske právne predpisy presne definujú dôvody 

vylúčenia – predchádzajúce odsúdenie za trestný čin, tresty za finančné trestné činy, 

konkurzné konanie). 
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Budúci podnikatelia pri registrácii živnosti predkladajú živnostenskému úradu, kde sa 

registrujú, tieto doklady: 

- rodný list a doklad o štátnom občianstve alebo platný cestovný pas, 

- povolenie na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích krajín, 

- sobášny list (v prípade zmeny priezviska), 

- potvrdenie registrácie (len v prípade, že osoba nemá bydlisko v Rakúsku), 

- doklad o kvalifikácii (v prípade regulovaných alebo čiastočných živností). 

Výpis z registra trestov (z domácej krajiny alebo predchádzajúcej krajiny pobytu) sa 

vyžaduje iba v prípade občanov, ktorí nežili v Rakúsku alebo v Rakúsku žili menej ako 5 rokov. 

Všetky dokumenty možno predložiť osobne, poštou, faxom alebo emailom. Po obdržaní 

dokumentov živnostenským úradom je možné prevádzkovať živnosť.  

Fyzické osoby môžu v Rakúsku vykonávať aj činnosti najjednoduchšieho charakteru 

alebo domáce vedľajšie činnosti príležitostného charakteru, na prevádzku ktorých nie je 

potrebné živnostenské povolenie. Medzi činnosti najjednoduchšieho charakteru patria 

napríklad nosenie bremien, jednoduché práce v záhrade, služby spoločníka ktorý číta, 

sprevádza do divadla. K domácim prácam patrí napríklad háčkovanie, ručné práce, žehlenie 

a iné. Aj v prípade výkonu najjednoduchších činností alebo domácich činností je potrebné 

overiť či nepatria medzi voľné živosti, na ktoré sa vyžaduje registrácia.  

1.2.3 Prevádzkovanie živnosti v Poľsku 

Podľa údajov z Eurostatu, je v Poľsku priemerný počet samozamestnaných osôb 

pripadajúci na tisíc obyvateľov len o málo nižší ako v ČR (74,03 v Poľsku, 77,63 v ČR). Počet 

samozamestnaných osôb na tisíc obyvateľov je počas posledných 10 rokov pomerne stabilný. 

Najviac samozamestnaných osôb pripadajúcich na tisíc obyvateľov bolo v Poľsku v roku 2011 

(75,23) a najmenej v roku 2013 (72,9).  
 

Graf 5 Priemerný počet samozamestnaných osôb pripadajúcich na 1 000 obyvateľov 

v Poľsku v rokoch 2010 – 2019 

 
Zdroj: Eurostat, spracované SBA 
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przedsiębiorca indywidualny) je v Poľsku právne upravená Zákonom o slobode hospodárskej 

činnosti (Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej). V zákone sú 

uvedené aj podmienky, za ktorých vykonávané činnosti nie je možné považovať za živnosť. 

Živnostníkom môže byť len fyzická osoba.  

Podmienky na prevádzku živnostenského podnikania v Poľsku sú mierne odlišné od 

podmienok v ČR aj na Slovensku. Živnostník v Poľsku nemusí registrovať svoju 

podnikateľskú aktivitu vtedy, ak jeho príjem nepresahuje 50 % minimálnej mzdy. V prípade, 

že podnikateľ dosahuje vyššie príjmy, je pre neho dôležité, aby si vybral typ dane, ktorý bude 

platiť. Okrem typu zdanenia je dôležité určiť aj spôsob platby a od toho bude závisieť aj spôsob 

vedenia účtovníctva. V žiadosti o registráciu je potrebné uviesť presný dátum začiatku 

podnikania, aj to, čo bude podnikateľ robiť, teda aký druh podnikania, podnikateľskej 

činnosti bude prevádzkovať. Okrem mena spoločnosti je potrebné zriadiť aj firemný účet 

v banke, ktorý môže byť osobným účtom fyzickej osoby, alebo špeciálny, podnikateľský účet 

podľa rozhodnutia podnikateľa. 

K samotnej registrácii podnikateľa stačí občiansky preukaz. Živnostník sa registruje 

do Centrálneho registra o hospodárskej činnosti (Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG), kde mu bude pridelené daňové 

identifikačné číslo. Podnikateľ môže mať v Centrálnom registri o hospodárskej činnosti 

registrovaný iba jeden predmet podnikania. Po registrácii živnosti je potrebné ohlásiť 

podnikanie na daňovom úrade, prípadne sa registrovať ako platca DPH. Podnikateľ môže 

vykonávať aj činnosť, na ktorú sa vzťahujú osobitné predpisy a to v prípade, ak podnikateľ 

prevádzkuje regulované podnikanie (zapisuje sa do registra regulovaných činností - rejester 

działalności regulowanej; a začiatok podnikania je potrebné nahlásiť príslušnej inštitúcii).  

1.2.4 Prevádzkovanie živnosti v Nemecku 

Fyzická osoba, individuálny podnikateľ, môže v Nemecku realizovať svoje podnikateľské 

aktivity viacerými legálnymi formami. Podľa údajov Eurostatu má Nemecko spomedzi 

analyzovaných krajín najnižší počet udelených povolení pre samozamestnané osoby. Pri 

prepočte samozamestnaných osôb na tisíc obyvateľov vidíme v Nemecku klesajúci charakter 

(pokles z maximálnej hodnoty 49,85 v roku 2011 na 42,24 v roku 2019).  

Graf 6 Priemerný počet samozamestnaných osôb pripadajúcich na 1 000 obyvateľov 

v Nemecku v rokoch 2010 – 2019 

 
Zdroj: Eurostat, spracované SBA 
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V Nemecku môže fyzická osoba podnikať vo forme: 

- Malej firmy – malí podnikatelia registrujú svoju živnosť na živnostenskom úrade 

(Gewerbeamt). 

- Obchodníka alebo plne komerčného živnostníka – svoju živnosť zapisujú rovnako 

na živnostenskom úrade a spoločnosť prostredníctvom notára do obchodného registra 

(Handelsregister). 

- Freelancera – na daňovom úrade požiadajú o registráciu a daňové číslo a nahlásia svoje 

podnikanie na voľnej nohe/slobodné povolanie. Freelanceri neplatia žiadnu 

živnostenskú daň, no ich povinnosťou je dodržiavať špeciálne požiadavky súvisiace 

s odbornosťou. Na získanie postavenia freelancera v Nemecku je potrebné zvyčajne 

získať odbornú alebo špeciálnu kvalifikáciu. Niektorí freelanceri sú povinní stať sa 

členmi príslušnej komory.7      

Povinnosťou freelancera je poslať list na daňový úrad, kde freelancer opíše predmet 

svojho podnikania a daňový úrad mu pridelí daňové číslo. Mladiství podnikatelia 

(16 – 18 rokov) môžu pôsobiť ako freelanceri. Je potrebné overiť, či konkrétny predmet 

podnikania je pre mladistvých povolený a či spĺňajú podmienky na podnikanie formou 

freelancera.  

Živnostníkom (Einzelunternehmen) v Nemecku sa môže stať každý, kto splní 

všeobecné podmienky na podnikanie. Špeciálne požiadavky na živnostníkov sa vzťahujú len 

na vybrané činnosti. Podnikateľ, ktorý chce začať podnikať, má povinnosť sa pred začiatkom 

podnikania zaregistrovať na živnostenskom úrade, kde predloží: 

- Občiansky preukaz alebo platný pas. 

- Povolenie na pobyt a podnikanie pre osoby z tretích krajín. 

- V prípade niektorých živností sa vyžaduje osvedčenie o kvalifikácii alebo špeciálne 

osvedčenia.  

- V jednej skupine živností sa vyžaduje dohľad (napríklad detektívne agentúry, cestovné 

kancelárie, obchodovanie s bezpečnostnými systémami budov...). Na vykonávanie 

týchto živností sa vyžaduje policajné osvedčenie a výpis z centrálneho obchodného 

registra, ktoré potvrdzujú, že u podnikateľa v minulosti neboli zaznamenané žiadne 

porušenia obchodného zákonníka.  

- Maloletí občania potrebujú na podnikanie povolenie zákonného zástupcu a rodinného 

súdu. 

Každý podnikateľ potrebuje na prevádzku svojho individuálneho podnikania oprávnenie. 

To získa registráciou na živnostenskom úrade a následne vypísaním dokladov pre daňový 

úrad. Až po registrácii na daňovom úrade je možné vykonávať podnikateľskú činnosť.8 

Rovnako sa živnostníci automaticky registrujú v obchodnej a priemyselnej komore alebo 

remeselnej komore (ak ide o prevádzku remeselnej živnosti). Živnostníci sa môžu prípadne 

registrovať aj u zodpovedného združenia (pri prevádzke živnosti, ktorá je nejakým spôsobom 

viazaná na odbornú spôsobilosť), ako aj v príslušnej inštitúcii týkajúcej sa poistenia (Asociácia 

                                                             
7 Typické povolania freelancerov sú lekári (lekári, terapeuti, fyzioterapeuti), spisovatelia a pracovníci v kultúre 

(autori, novinári, redaktori, fotografi, dizajnéri), právnické a daňové profesie, ale aj učitelia, ktorí doučujú (jazyk, 

matematiku, hudbu...), úradníci. Freelancerom môže byť aj poľnohospodár a lesník. 
8 Pre niektoré typy podnikania sa v Nemecku vyžadujú špeciálne koncesie, osvedčenia alebo iné povolenia. Medzi 

tieto povolania patria napríklad služby ambulantnej starostlivosti, taxi služby, remeselnícke spoločnosti (ide 

o kvalifikované remeslá), reštaurácie, autoškoly. 
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poistenia zodpovednosti zamestnávateľov alebo Združenie pre poistenie zodpovednosti 

zamestnávateľov).  

Predmet podnikania sa opisuje v registrácii na daňovom úrade. Opis predmetu 

podnikania by mal byť čo najvšeobecnejší, lebo každá zmena v predmete podnikania sa musí 

nahlásiť na živnostenskom úrade. Daňový úrad má právo kontrolovať predmet podnikania 

opísaný v registrácii s reálne prevádzkovanou živnosťou.  

1.2.5 Prevádzkovanie živnosti v Spojenom kráľovstve 

Podľa údajov z Eurostatu zaznamenalo Spojené kráľovstvo medzi rokmi 2010 – 2019 

rastúci počet samozamestnaných osôb na tisíc obyvateľov z 58,82 v roku 2010 na 67,24 v roku 

2019 (priemerne 63,03). Väčšina samozamestnaných osôb v Spojenom kráľovstve pracuje bez 

zamestnancov. 

 

Graf 7 Priemerný počet samozamestnaných osôb pripadajúcich na 1 000 obyvateľov 

v Spojenom kráľovstve v rokoch 2010 – 2019 

 
Zdroj: Eurostat, spracované SBA 
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Law nie je legislatívnym, písaným právom. Preto nie je nezvyčajné, že ani živnostenské právo 

nie je legislatívne upravené a živnosť (self-employment, alebo sole proprietorship;) je 

v súčasnosti jednou z foriem zamestnania (popri zamestnancovi a pracovníkovi). Samostatne 

zárobkovo činná osoba môže byť v Spojenom kráľovstve takmer ktokoľvek a medzi 

zamestnancom, pracovníkom a živnostníkom neexistuje presná hranica. Spory o tom, do ktorej 

kategórie patria jednotlivé osoby (zamestnanec, pracovník alebo individuálny podnikateľ) 

rozhoduje v spornej veci sudca (Employment Tribunal).9 Preto aj podmienky prevádzkovania 

živnosti sú pomerne jednoduché.  

                                                             
9 Bližšia špecifikácia pojmov napríklad v SELF-EMPLOYED CONTRACTORS Understanding the law. 2020. 

Online. Dostupné na: https://www.cipd.co.uk/Images/7959-self-employed-contracters-guide-revised_tcm18-

70390.pdf. Alebo FREEDMAN, J. 2001. Employed or self-emploed? Tax classification of workers and the 

changing labour market. The Institute for Fiscal Studies. ISBN 1-873357-98-2. Online. Dostupné na: 

https://www.ifs.org.uk/comms/dp1.pdfn 
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Budúci živnostníci pri registrácii potrebujú: 

- Informácie o žiadateľovi (meno a priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo, poštovú 

a emailovú adresu). 

- Číslo národného poistenia. 

- Názov firmy. 

- Druh vykonávanej práce. 

- Dátum začiatku podnikania. 

Postup registrácie živnostníka v Spojenom kráľovstve prebieha v nasledujúcich krokoch: 

1. Vytvorenie účtu na Government Gateway (potrebné sú základné identifikačné údaje 

o živnostníkovi). Po otvorení účtu bude živnostníkovi zaslané ID používateľa. 

2. Prihlásenie sa do účtu a výber dane, ktorú bude živnostník platiť (povinnou daňou je 

tzv. Self Assessment, teda daň pre živnostníka, partnerstvo alebo trust). 

3. Dátum začatia podnikania, za čo sa považuje dátum kedy živnostník získal prvý 

príjem. 

4. Základné informácie pre HMRC (Her Majesty´s Revenue and Customs) - informácie 

o živnostníkovi a čísle národného poistenia. 

5. Základné informácie o type činnosti, ktorú živnostník vykonáva (uvádza sa kvôli 

primeranosti daňového zaťaženia; napríklad inštalatér, investičné podnikanie). 

6. Kontrola a odoslanie žiadosti o registráciu ako samostatne zárobkovo činná osoba. 

Pre niektoré druhy podnikania je potrebné získať oprávnenie (licenciu) na podnikanie, ktoré 

je spojené so vzdelaním alebo špecifickým školením, prípadne so súhlasom miestnej 

samosprávy (napríklad licencia pre taxi službu, predaj alkoholu, obchodovanie so strelnými 

zbraňami, vnútorné športoviská...). 

Začiatok živnosti nie je v Spojenom kráľovstve vekovo nijako obmedzený. Obmedzenie 

podnikania ako živnostníka môže súvisieť s predchádzajúcim bankrotom alebo úpadkom. 

Registrácia živnostníka je bezplatná a zvyčajne trvá do 10 dní.  

1.3 Zhrnutie 

Podnikanie jednotlivca, ktorý za svoju podnikateľskú činnosť zodpovedá celým svojim 

majetkom je v krajinách EÚ upravené rôzne. Ak by sme sa v SR mali pri legislatívnom 

vymedzení pojmu všeobecná voľná živnosť inšpirovať zahraničím, potom existujú dve cesty 

ako toto podnikanie na základe voľnej živnosti vymedziť.  

1. Podnikanie ako také je vo všeobecnosti voľné (registračný charakter živnosti 

v Rakúsku alebo v Spojenom kráľovstve).  

2. Živnostenské podnikanie je vymedzené platným zákonom, ale zmení sa forma 

vymedzenia voľnej živnosti na všeobecnú.10 Prílohou Živnostenského zákona by tak 

mohol byť zoznam odborov voľných živností (ako v ČR), pri opise ktorých by mohli 

byť využité takzvané hromadné slovné spojenia (ako v Rakúsku), ktoré presne opisujú 

aktivity, ktoré je možné v jednotlivých odboroch vykonávať. Podnikateľ by mal na 

                                                             
10 Hoci v decembri 2020 neboli pripomienky týkajúce sa zavedenia inštitútu všeobecnej voľnej živnosti schválené, 

je to stále aktuálna téma. Ministerstvo vnútra SR sa spolu s Ministerstvom hospodárstva SR dohodli, že 

problematika všeobecnej voľnej živnosti bude predmetom ďalších rokovaní. Možnosť zavedenia inštitútu 

všeobecnej voľnej živnosti je tak stále reálna.  
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Osvedčení v predmete podnikania uvedené iba „voľná živnosť“ a zmenu v predmete 

podnikania by uvádzal iba v prípade začatia remeselnej alebo viazanej živnosti. 

V Živnostenskom registri by podľa vzoru ČR mohli byť zapísané jedna, viac, alebo aj 

všetky voľné živnosti, ktoré by boli uvedené v prílohe Živnostenského zákona.  

V prípade všeobecnej voľnej živnosti je však možné využiť na jej definovanie aj súčasnú 

právnu úpravu voľnej živnosti, ktorá je vymedzená „v materiáli Pozitívne a negatívne 

vymedzenie obsahu remeselných živností, ktorého druhú nedielnu časť tvorí negatívne 

vymedzenie jednotlivých remeselných živností s cieľom uviesť demonštratívny výpočet 

najčastejších čiastkových činností, ktoré nespĺňajú charakter remeselnej živnosti.“11 

 

Zavedenie inštitútu všeobecnej voľnej živnosti by podnikateľom prinieslo najmä úsporu 

nákladov a času, ale aj menej byrokracie. Riziko, že podnikatelia budú všeobecnú voľnú 

živnosť využívať na prevádzkovanie iných živností (remeselných, viazaných) obchádzaním 

podmienok na prevádzku živností existuje stále. Neodborné vykonávanie živností môže mať 

negatívne dôsledky aj na ľudské životy (napríklad v stavebníctve). Preto je dôležité venovať sa 

precíznejšiemu vymedzeniu remeselných a viazaných živností. 

  

                                                             
11 HORVAT, M. a kol. 2019. Živnostenský zákon. Komentár. Bratislava: Wolters Kluwer. ISBN 978-80-571-

0129-1. 
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2 Rodinná živnosť 

Označenie rodinný podnik alebo rodinná firma, či rodinná živnosť sa využíva na celom 

svete. Existuje však len málo krajín, kde sú tieto pojmy, alebo aspoň jeden z týchto pojmov 

definované a právne ukotvené. Preto si pod pojmom rodinný podnik, firma, živnosť môžeme 

predstaviť takmer čokoľvek. Rodinná firma sa často spája s dvoma významami: 

- Ide o obchodnú korporáciu, ktorá je vo vlastníctve niektorého z členov rodiny 

a jeden alebo viac členov rodiny má v korporácii rozhodujúci vplyv. 

- Ide o označenie závodu, všetkých zložiek podnikania, ktoré patria rodine alebo 

niektorým členom rodiny.12 

Téma rodinného podnikania už nie je na Slovensku nová. Hoci sa o rodinnom podnikaní 

intenzívnejšie diskutuje od roku 2013, stále chýba jeho základné vymedzenie. MH SR 

v rámci medzirezortného pripomienkového konania k návrhu zmeny Živnostenského zákona13 

v septembri 2020 navrhlo aj definovanie pojmu „rodinná živnosť“. Rodinná živnosť by mala 

byť podľa MH SR definovaná v rovnakej podobe ako v roku 2019 navrhol SŽZ a podobne ako 

je rodinná živnosť definovaná v ČR, kde „rodinná živnosť je podnikanie, na ktorom sa svojou 

prácou alebo majetkom podieľajú najmenej dvaja členovia rodiny a najmenej jeden z členov 

tejto rodiny je držiteľom živnostenského alebo iného obdobného oprávnenia alebo je oprávnený 

podnikať z iného dôvodu.“14  

Vzhľadom k tomu, že na Slovensku zatiaľ  stále neexistuje definícia rodinného podnikania, 

MH SR upresňuje, že „za člena jednej rodiny sa považuje spoločne pracujúci manželia alebo 

aspoň jeden z manželov spoločne pracujúci s ich priamymi príbuznými alebo spoločne 

pracujúci súrodenci a ich priamy príbuzný.“15 

Tak ako v prípade všeobecnej voľnej živnosti, tak aj v prípade rodinnej živnosti, boli 

do analýzy zaradené aj krajiny, ktoré majú problematiku rodinnej živnosti už vyriešenú alebo 

sa touto problematikou zaoberajú. 

2.1 Rodinné podnikanie vo vybraných krajinách 

Hoci otázku rodinného podnikania riešia viaceré krajiny, právne je rodinné podnikanie 

v krajinách EÚ definované zatiaľ iba v Českej republike, Taliansku a na Malte, čiastočne 

v Španielsku. Pojem rodinná živnosť je upravený iba v Českej republike. Problém rodinného 

podnikania ako podniku jednotlivca alebo spoločnosti diskutuje viac rokov v Taliansku. Preto 

je nasledujúci text zameraný na rodinné živnosti v Českej republike a základné znaky 

rodinného podnikania v Taliansku. 

2.1.1 Rodinné podnikanie v Českej republike 

V septembri 2019 bolo v Českej republike prijaté uznesenie vlády, ktoré definovalo pojem 

rodinný podnik, ktorý môže mať podobu rodinnej živnosti a rodinnej obchodnej korporácie.  

Za rodinnú živnosť sa v ČR považuje: „podnikanie, na ktorom sa svojou prácou alebo 

                                                             
12 SERVUS, S.; ELISCHER, D.; HORÁČEK, T. 2018. Aktuální otázky nástupníctví pro rodinné podnikání. Praha: 

Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7552-643-4. 
13 Predkladaný návrh na zavedenie rodinnej živnosti nebol na rokovaní vlády v decembri 2020 schválený. 

Rodinnou živnosťou a rodinným podnikaním sa však naďalej bude zaoberať ako Ministerstvo hospodárstva SR, 

tak aj Ministerstvo vnútra SR.  
14 Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania k Živnostenskému zákonu 
15 Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania k Živnostenskému zákonu 
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majetkom podieľajú najmenej dvaja členovia jednej rodiny a najmenej jeden z členov rodiny je 

držiteľom živnostenského alebo iného obdobného oprávnenia alebo oprávnenia na podnikanie 

z iného dôvodu.“16 

Definovanie pojmu rodinný podnik v ČR nebolo samoúčelné. Cieľom je predovšetkým 

účelná podpora a pomoc rodinným podnikom. Asociacie malých a středních podniků ČR 

(AMSP ČR) odhaduje, že definícii rodinného podnikania bude zodpovedať viac ako 70 % 

malých a stredných podnikov ČR (viac ako 924 tisíc). Od 1. marca 2020, kedy AMSP ČR 

spustila dobrovoľnú registráciu rodinných podnikov, sa ich denne registruje priemerne 10 za 

týždeň a v poslednom augustovom týždni ich bolo zaregistrovaných 300.17 Registrácia je 

spoplatnená v sume 200 – 3 000 CZK (približne 7,60 – 113,40 €) a veľkosť poplatku závisí od 

počtu zamestnancov v podniku. Po registrácii získa rodinný podnik osvedčenie o registrácii, 

ktoré je platné 3 roky a na základe ktorého môže získať viaceré výhody. Napríklad: 

- zvýhodnené úvery na prevod obchodného podielu medzi členmi rodiny,  

- prefinancovanie prevádzkových a investičných projektov,  

- získanie bezúročného úveru,  

- poskytnutie záruky za úver,  

- získanie značky „Rodinný podnik“.18  

Minister priemyslu a obchodu ČR predpokladá, že na základe zistenia základných údajov 

o rodinných podnikoch bude možné zistiť napríklad ich vplyv na ekonomiku ČR, ale 

predpoklad je, že bude možné vypísať aj štrukturálne projekty a zaviesť daňové úľavy. 

Vzhľadom k prvej veľkej generačnej výmene v rodinných podnikoch je predpoklad, že ČR 

v rámci aktivít týkajúcich sa rodinných podnikov, podporí aj prevod rodinných podnikov na 

zamestnancov, tzv. manažment buy-out formou zvýhodnených záruk (o podporu môžu RP 

žiadať od 01.04.2020).19 „Veľkým benefitom v procese predávania podielu podniku v rámci 

jednej rodiny je nulová výška dane.“20 

Pre rodinné podniky sú pripravované aj iné aktivity, ako je napríklad zavádzanie študijných 

programov pre nástupcov v rodinných podnikoch, propagácia rodinných podnikov (napríklad 

predstavenie príbehu rodinných podnikov v ČT), podpora poradenstva pre RP, podpora vedy 

a inovácií v RP, podpora rozvoja aktivít českých RP do zahraničia, podpora pri zavádzaní 

environmentálnych technológií do RP.  

                                                             
16 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR. 2019. Rodinné firmy se dočkaly, vláde schválila definici 

rodinného podnikání. Publikované dňa 13.05.2019, [online, 12.02.2020]. Dostupné na: 

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/rodinne-firmy-se-dockaly--vlada-schvalila-definici-

rodinneho-podnikani--246105/ 
17 AMSP ČR. 2020. V Česku už se registrovaly stovky rodinných podniků. Online. Dostupné na: 

https://www.businessinfo.cz/clanky/v-cesku-uz-se-registrovaly-stovky-rodinnych-podniku/  
18 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR. 2020. Registrace rodinných firem spuštěna. Splnil se tak 

bod živnostenského balíčku. Online. Dostupné na: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/rodinne-

podnikani/registrace-rodinnych-firem-spustena--splnil-se-tak-bod-zivnostenskeho-balicku--253229/ 
19 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR. 2019. Rodinné firmy se dočkaly, vláde schválila definici 

rodinného podnikání. Publikované dňa 13.05.2019, [online, 12.02.2020]. Dostupné na: 

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/rodinne-firmy-se-dockaly--vlada-schvalila-definici-

rodinneho-podnikani--246105/ 
20 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR. 2019. Komplexní podpora rodinných firem připravena. 

Počítá mimo jiné s bezúročnými půjčkami a zvýhodněnými zárukami. Publikované dňa 07.11.2019, [online, 

12.02.2020]. Dostupné na: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/rodinne-podnikani/komplexni-podpora-rodinnych-

firem-pripravena--pocita-mimo-jine-s-bezurocnymi-pujckami-a-zvyhodnenymi-zarukami--250414/  

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/rodinne-firmy-se-dockaly--vlada-schvalila-definici-rodinneho-podnikani--246105/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/rodinne-firmy-se-dockaly--vlada-schvalila-definici-rodinneho-podnikani--246105/
https://www.businessinfo.cz/clanky/v-cesku-uz-se-registrovaly-stovky-rodinnych-podniku/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/rodinne-podnikani/registrace-rodinnych-firem-spustena--splnil-se-tak-bod-zivnostenskeho-balicku--253229/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/rodinne-podnikani/registrace-rodinnych-firem-spustena--splnil-se-tak-bod-zivnostenskeho-balicku--253229/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/rodinne-firmy-se-dockaly--vlada-schvalila-definici-rodinneho-podnikani--246105/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/rodinne-firmy-se-dockaly--vlada-schvalila-definici-rodinneho-podnikani--246105/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/rodinne-podnikani/komplexni-podpora-rodinnych-firem-pripravena--pocita-mimo-jine-s-bezurocnymi-pujckami-a-zvyhodnenymi-zarukami--250414/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/rodinne-podnikani/komplexni-podpora-rodinnych-firem-pripravena--pocita-mimo-jine-s-bezurocnymi-pujckami-a-zvyhodnenymi-zarukami--250414/
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2.1.2 Rodinné podnikanie v Taliansku 

Rodinné podnikanie v Taliansku je upravené v Občianskom zákonníku číslo 151/1975, 

v ktorom bol zavedený pojem rodinný podnik. Cieľom právnej úpravy bolo predovšetkým 

zabezpečiť, aby tí členovia rodiny, ktorí sa podieľajú na chode rodinného podniku, získali 

adekvátnu odmenu a neboli majiteľom rodinného podniku opomínaní pri odmeňovaní. Preto 

má člen rodiny, ktorý sa nepretržite podieľa na činnosti rodinného podniku a s ktorým nie je 

možné nakonfigurovať iný vzťah, právo na výživné podľa majetku rodiny. Rovnako má člen 

rodiny právo na podiel na majetku rodinného podniku, ako aj na podiel na likvidačnom 

zostatku a goodwill a to v závislosti od podielu člena rodiny na chode rodinného podniku. Pre 

účely rodinného podniku sa za člena rodiny považujú okrem manžela/manželky a detí aj 

príbuzní druhého a tretieho stupňa.  

Dlhšie trvajúca diskusia v Taliansku sa vedie okolo toho, či v prípade rodinného podniku 

môžeme hovoriť o podnikaní jednotlivca alebo o spoločnosti. V prospech podniku jednotlivca 

ako zvláštnej podobe súkromného vlastníctva svedčia minimálne tieto faktory: 

1. Za záväzky, riziká, straty, bankrot nesie zodpovednosť majiteľ rodinného podniku. 

2. Majiteľ rodinného podniku má povinnosť zdaniť 51 % zisku spoločnosti. 

3. Ostatní členovia rodiny zdaňujú maximálne 49 % zisku rodinného podniku a to 

v závislosti od ich úlohy a postavenia v podniku. 

V prospech spoločnosti, teda určitej formy kolektívneho vlastníctva svedčí to, že jednotliví 

členovia rodiny sa môžu podieľať ako na vedení a rozhodovaní spoločnosti, tak môžu mať 

v rodinnom podniku aj podiel na majetku.  

Podobne ako v ČR, aj v Taliansku sa za člena rodiny, ktorý sa podieľa na chode rodinného 

podniku a patrí mu náležitá odmena, považuje aj člen rodiny, ktorý sa stará o domácnosť. Aby 

však nedochádzalo k zneužitiu postavenia takého člena rodiny, tak je to napríklad jeden 

z manželov, ktorý starostlivosťou o domácnosť umožňuje druhému manželovi venovať väčšiu 

časť jeho práce chodu rodinného podniku. 

Špecifickým typom rodinného podniku je manželský podnik, ktorý je spravovaný oboma 

manželmi súčasne.  

2.2 Zhrnuti 

Rodinné podnikanie na Slovensku zatiaľ (november 2020) nemá svoju definíciu, a to ako 

v legislatíve, tak ani v manažmente či ekonomike. Nemáme vžité spôsoby fungovania 

a existencie RP, nepoznáme ich správanie. Nevieme akou mierou sa podieľajú na chode 

spoločnosti a či je možné im nejakým spôsobom pomôcť (legislatívne, daňovo, odvodovo).  

V rámci rodinného podnikania je potrebné osobitnú pozornosť venovať rodinnej živnosti. 

Zriadenie inštitútu rodinnej živnosti si vyžaduje definovanie: 

- postavenia jednotlivých členov rodiny, ktorí sa budú aktívne podieľať na 

živnostenskom podnikaní (zamestnanec, manažér, spolumajiteľ),  

- povinnosti a zodpovednosť jednotlivých členov rodiny vzhľadom na ich postavenie 

v rodinnej živnosti,  

- odmenu za prácu zodpovedajúcu ich postaveniu v rodinnej živnosti (možnosť byť 

legálne odmenený ako iný zamestnanec rodinného podniku; príkladom môže byť 

Taliansko, kde sa odmena upravila v Občianskom zákonníku),  
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- sociálne a odvodové zabezpečenie, ale aj spôsob zdaňovania jednotlivých členov 

rodiny, ktorí sa na rodinnej živnosti podieľajú (napríklad preddavkové platenie 

odvodov, daní a ich ročné vyrovnanie; zdanenie len príjmu z rodinného 

podnikania/rodinnej živnosti), 

- spôsob zdaňovania zisku v rodinnej živnosti (zisk zdaňovaný len majiteľom živnosti, 

alebo rozdelený aj medzi ostatných participujúcich členov rodiny; možnosť zdanenia 

zisku upravená napríklad ako v Taliansku), 

- možnosti dedenia rodinnej živnosti (prístup k účtom, prevod živnosti na dedičov, 

ponechanie identifikačného/daňového čísla dedičom rodinnej živnosti; možnosť 

„vlastnenia“ rodinnej živnosti aspoň jednému ďalšiemu členovi rodinného podniku po 

splnení podmienok prevádzkovania živnosti).  

Zakladatelia RP sa často trápia s problémom nielen fungovania podniku, ale aj so spôsobom 

a formou odovzdania podniku nasledujúcej generácii. Tá zase často nevie, ako sa s rodinným 

podnikom vysporiadať a aké by malo byť jej miesto v RP. Vypuklým problémom sa javí najmä 

generačná výmena, ktorá často naráža na rôzne typy byrokratických obmedzení. Zložitá 

situácia nastáva v štádiu prevodu živnostenského podnikania na novú generáciu, a to či už 

počas života, alebo po smrti súčasného majiteľa živnostenského oprávnenia21. Preto by 

zavedenie rodinnej živnosti a následná úprava nadväzujúcich zákonov v oblasti fiškálnej, 

daňovej, ale aj v oblasti dedičstva, bola vítanou pomocou pre rodinné podniky, ktoré dlhodobo 

a úspešne podnikajú v SR.  
 

 
 
 
 
 
  

                                                             
21 §13 Živnostenského zákona upravuje podmienky pokračovania v živnosti po úmrtí fyzickej osoby – majiteľa 

živnostenského oprávnenia. Proces pokračovania v živnosti dedičmi je síce možný, ale často priveľmi zdĺhavý 

vzhľadom na podnikateľské aktivity (potreba plnenia záväzkov vyplývajúcich z platných zmlúv verzus dedičské 

konanie; povinnosť nahlásiť ochotu pokračovať v živnosti; povinnosť spĺňať podmienky na prevádzkovanie 

živnosti). 
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Záver  

Podnikateľské prostredie na Slovensku je ovplyvňované mnohými faktormi. Jedným 

z dôležitých prvkov je legislatíva. Mnohé zmeny v právnom poriadku ovplyvňuje podnikanie 

jednotlivca či spoločnosti. Preto je dôležité, aby zmeny v zákonoch priaznivo ovplyvňovali 

podnikateľské jednotky pôsobiace na Slovensku. 

Navrhované zmeny v Živnostenskom zákone – zavedenie všeobecnej voľnej živnosti 

a rodinnej živnosti sa na podnikaní môžu odraziť pozitívne. Všeobecná voľná živnosť môže: 

1. Znížiť poplatky spojené s registráciou nových voľných živností u už existujúceho 

podnikateľa – pri ohlásení novej voľnej živnosti ušetrí podnikateľ FO 5 € za každú 

živnosť ohlásenú priamo úradom, pri elektronickom ohlásení je úspora 0 €. Podnikateľ 

PO ušetrí pri ohlásení každej novej voľnej živnosti na úrade 71 €, pri elektronickom 

ohlásení 33 €. 

2. Zjednodušiť podnikanie v oblasti voľných živností – voľná živnosť prevádzkovaná 

jedným ohlásením pri začatí prevádzky. 

3. Skrátiť čas na jej registráciu – môže ísť o 2 dni, ale v niektorých výnimočných 

prípadoch aj o 2 týždne.  

4. Znížiť byrokraciu spojenú s ohlasovaním novej prevádzkovanej voľnej živnosti.  

Aby všeobecná voľná živnosť bola prínosom pre podnikateľov, dôležitá je taká právna 

úprava, ktorá zabráni, aby sa všeobecná voľná živnosť zneužívala ako ľahšia cesta pre výkon 

remeselnej alebo viazanej živnosti. Preto je v zákone dôležité skutočne dobré vymedzenie 

nielen všeobecnej voľnej živnosti, ale aj vymedzenie remeselných a viazaných živností. 

Zavedenie inštitútu rodinnej živnosti otvára spolu s definovaním pojmu rodinné 

podnikanie okruh viacerých na seba nadväzujúcich aktivít a zmien, ktoré bude potrebné 

realizovať (podobne ako je to v Českej republike). Vymedzenie rodinnej živnosti by pomohlo 

všetkým rodinným podnikom, ktoré prevádzkujú svoju podnikateľskú aktivitu na základe 

živnosti. Na prevádzku rodinnej živnosti by stačilo, ak by živnosť mal jeden člen rodinného 

podniku. Spolu s touto zmenou by bolo potrebné upraviť aj:  

1. náležitosti týkajúce sa zamestnávania rodinných príslušníkov v rodinnom 

podniku/rodinnej živnosti (možnosť legálne zamestnať člena rodiny bez zbytočnej 

byrokracie; možnosť byť „spolumajiteľom“ rodinnej živnosti), 

2. odmeňovanie rodinných príslušníkov, ktorí sa podieľajú na chode rodinného 

podniku/rodinnej živnosti (možnosť zaplatiť členovi rodiny dohodnutú mzdu), 

3. platenie daní a odvodov (napríklad možnosť platenia preddavkov na dane a odvody 

a ich následné ročné zúčtovanie; vymedzenie spôsobu platenia dane z príjmu z rodinnej 

živnosti – len majiteľ živnosti alebo rozdelenie medzi viacerých členov rodiny), 

4. možnosť predaja či dedenia rodinnej živnosti (možnosť pokračovať v rodinnej 

živnosti, možnosť ponechania si identifikačného/daňového čísla; po smrti živnostníka 

okamžitý prístup k bankový podnikateľským účtom).  

Veľkou výhodou by mohlo byť dedenie rodinnej živnosti, čo by si ale vyžiadalo zmeny 

v Občianskom zákonníku. Rodinná živnosť by sa tak spolu s definovaním pojmu rodinný 

podnik mohla stať začiatkom cielenej pomoci rodinným podnikom pôsobiacim na Slovensku.  
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Príloha  

Tabuľka 3: Celkový ročný priemerný počet samozamestnaných osôb pripadajúcich na 

1 000 obyvateľov vo vybraných krajinách v rokoch 2010 – 2019 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

EÚ 27 61,89 61,18 60,80 60,08 59,85 59,54 59,16 58,65 58,29 58,47 

Česká 

republika 
77,24 78,73 80,27 76,24 79,14 76,42 76,83 77,70 77,57 76,16 

Nemecko 47,85 49,85 49,84 48,33 47,36 46,47 45,43 44,49 42,96 42,24 

Rakúsko 53,45 52,03 51,62 52,38 51,78 52,06 51,54 50,39 49,81 51,45 

Poľsko 74,75 75,23 74,34 72,90 73,30 74,53 74,00 73,50 73,90 73,82 

Slovenská 

republika 
67,62 67,65 65,78 66,15 66,06 65,98 69,24 69,16 67,96 69,15 

Spojené 

kráľovstvo 
58,82 58,97 60,94 60,67 64,20 63,17 65,77 65,67 64,83 67,24 

Zdroj: Eurostat, spracované SBA 

 

Tabuľka 4: Priemerný ročný počet samozamestnaných osôb podnikajúcich bez 

zamestnancov pripadajúcich na 1 000 obyvateľov vo vybraných krajinách 

v rokoch 2010 – 2019 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

EÚ 27 42,54 42,25 42,33 41,71 41,71 41,43 41,07 40,61 40,37 40,54 

Česká 

republika 
60,74 62,53 65,04 61,12 63,39 60,33 62,52 63,15 62,99 62,37 

Nemecko 26,72 28,21 28,20 26,87 26,24 25,44 25,04 24,42 23,53 22,53 

Rakúsko 31,72 30,17 30,08 31,56 30,02 31,17 30,23 28,60 28,36 29,02 

Poľsko 58,00 58,49 57,81 56,30 56,72 58,65 57,99 56,94 57,28 57,45 

Slovenská 

republika 
52,43 52,72 53,03 52,88 52,46 52,59 54,96 54,97 54,89 55,65 

Spojené 

kráľovstvo 
47,40 48,10 50,10 50,18 53,24 52,69 55,15 55,13 55,69 57,44 

Zdroj: Eurostat, spracované SBA 

 

Tabuľka 5: Priemerný ročný počet samozamestnaných osôb podnikajúcich so 

zamestnancami pripadajúcich na 1 000 obyvateľov vo vybraných krajinách 

v rokoch 2010 – 2019 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

EÚ 27 19,35 18,93 18,47 18,37 18,14 18,11 18,09 18,05 17,92 17,93 

Česká republika 16,50 16,20 15,23 15,12 15,75 16,08 14,33 14,55 14,58 13,79 

Nemecko 21,13 21,64 21,64 21,46 21,11 21,03 20,39 20,07 19,43 19,71 

Rakúsko 21,73 21,86 21,54 20,82 21,74 20,89 21,31 21,79 21,45 22,43 

Poľsko 16,75 16,75 16,52 16,59 16,58 15,89 16,00 16,56 16,62 16,37 

Slovenská 

republika 
15,19 14,93 12,75 13,29 13,61 13,39 14,28 14,18 13,06 13,50 

Spojené kráľovstvo 11,42 10,87 10,83 10,50 10,95 10,49 10,62 10,54 9,14 9,80 

Zdroj: Eurostat, spracované SBA 

 


