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4.

Živností je ve smyslu § 2 živnostenského zákona soustavná þinnost provozovaná samostatnČ, vlastním
jménem, na vlastní odpovČdnost, za úþelem dosažení zisku a za podmínek stanovených
živnostenským zákonem. KromČ všeobecných podmínek provozování živnosti musí podnikatel
splĖovat pro provozování živnosti vázané zvláštní podmínky provozování živnosti, tj. odbornou
zpĤsobilost. (Vázané živnosti jsou uvedeny v pĜíloze þ. 2 živnostenského zákona).

5.

Kdo mĤže ohlásit vázanou živnost:

Ohlášení vázané živnosti pro právnické osoby se sídlem mimo území ýeské
republiky, EU, EHP a Švýcarsko (Zahraniþní právnická osoba)

Právnická osoba se sídlem mimo území ýeské republiky ("zahraniþní právnická osoba") mĤže na
území ýeské republiky provozovat živnost za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako þeská
osoba, pokud z živnostenského zákona nebo zvláštního zákona nevyplývá nČco jiného.

6.

Jaké jsou podmínky provozování vázané živnosti:
U zahraniþní právnické osoby musí všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti (§ 6 odst. 1
písm. a-c) a § 7 ŽZ) splĖovat odpovČdný zástupce. Do funkce odpovČdného zástupce se ustanoví
vedoucí organizaþní složky umístČné na území ýR, pokud splĖuje podmínky pro výkon funkce
odpovČdného zástupce podle živnostenského zákona, nesplĖuje-li vedoucí organizaþní složky tyto
podmínky, ustanovuje podnikatel odpovČdného zástupce z jiných osob.
Všeobecné podmínky:
•
Dosažení vČku 18 let
•
ZpĤsobilost k právním úkonĤm
•
Bezúhonnost
Odborná zpĤsobilost pro vázané živnosti je upravena zvláštními pĜedpisy uvedenými v pĜíloze þ. 2
živnostenského zákona nebo stanovena touto pĜílohou. Je-li v pĜíloze þ. 2 ŽZ uvedena odborná
zpĤsobilost spoþívající ve vyuþení v oboru nebo ve stĜedoškolském vzdČlání zakonþeném maturitní
zkouškou, splnČní podmínky vzdČlání se prokazuje též dokladem o rekvalifikaci podle § 22 odst. 1
písm. e) ŽZ a dokladem o vykonání þtyĜleté praxe v oboru.
Odborná zpĤsobilost spoþívající v délce praxe se nevyžaduje u fyzické osoby, která pĜíslušnou živnost
již provozovala nebo pro ni byla ustanovena jako odpovČdný zástupce alespoĖ po dobu poloviny délky
praxe uvedené v pĜíloze þ. 2 ŽZ.
U odpovČdného zástupce, který je obþanem EU, EHP a Švýcarska mĤže být odborná zpĤsobilost též
prokázána dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem dle zákona
þ. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, jímž je pro živnosti Ministerstvo prĤmyslu a obchodu.
Odborná zpĤsobilost mĤže být též doložena doklady o odborné kvalifikaci prokazujícími odbornou
kvalifikaci podle zákona o uznávání odborné kvalifikace uvedenými u jednotlivých živností dle pĜílohy
þ. 2 živnostenského zákona.

7.

Jak ohlásit vázanou živnost?
Ohlášení je možno podat osobnČ u pĜíslušného obecního živnostenského úĜadu – centrální registraþní
místo (CRM) nebo zaslat tomuto úĜadu poštou.

8.

Na kterém živnostenském úĜadu se ohlášení podává?
Ohlášení se podává u obecního živnostenského úĜadu – centrální registraþní místo (CRM) pĜíslušného
podle umístČní organizaþní složky podniku na území ýeské republiky.

9.
10.

Jaké doklady pĜedkládá ohlašovatel živnostenskému úĜadu pĜi ohlášení živnosti?
•
•

Ohlášení živnosti (vyplnČné pĜedem, pĜípadnČ vyplnČné na místČ)
Výpis z RejstĜíku trestĤ ýeské republiky odpovČdného zástupce (ne starší 3 mČsícĤ) Je-li
odpovČdný zástupce státním pĜíslušníkem EU pĜedkládá výpis z evidence trestĤ nebo
rovnocenný doklad vydaný pĜíslušným soudním nebo správním orgánem státu jehož je
obþanem nebo státu posledního pobytu. Pokud stát takový doklad nevydává, pĜedkládá
prohlášení o bezúhonnosti uþinČné pĜed notáĜem nebo orgánem þlenského státu jehož je
obþanem nebo státu posledního pobytu (ne starší 3 mČsícĤ) Doklad mĤže být nahrazen
dokladem o odborné zpĤsobilosti pokud prokazuje i bezúhonnost
Je-li odpovČdný zástupce obþanem jiného než výše uvedených státĤ, pĜedkládá vedle výpisu
z RejstĜíku trestĤ ýeské republiky i odpovídající doklady vydané státem, jehož je obþanem
(ne starší než 3 mČsíce).
Hodlá-li odpovČdný zástupce doložit bezúhonnost výpisem z RejstĜíku trestĤ ýeské republiky

*) bude doplnČno pozdČji (po vyhlášení þíselníkĤ ÚVIS)
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11.

a není-li k žádosti doložen, živnostenský úĜad si jej sám od správce RejstĜíku vyžádá.
Prohlášení odpovČdného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, s pĜevzetím
povinností v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem a s uvedením podnikatelĤ, u nichž
je do funkce odpovČdného zástupce již ustanoven, podpis na prohlášení musí být úĜednČ
ovČĜen, neuþinil-li odpovČdný zástupce prohlášení osobnČ pĜed živnostenským úĜadem
Doklad prokazující právní dĤvod pro užívání prostor, v nichž je na území ýeské republiky
umístČna organizaþní složka podniku zahraniþní osoby, není-li ohlašovaná adresa již zapsaná
v obchodním rejstĜíku nebo jiné evidenci
Doklad prokazující odbornou zpĤsobilost odpovČdného zástupce
Doklad o zaplacení správního poplatku 1 000,- Kþ za každou ohlašovanou živnost (v pĜípadČ
provozování živnosti prĤmyslovým zpĤsobem je to 10 000,- Kþ)
V pĜípadČ zámČru právnické osoby provozovat živnost prĤmyslovým zpĤsobem doklady
o skuteþnostech prokazujících provozování živnosti prĤmyslovým zpĤsobem
Všechny doklady, pokud nebyly vydány v þeském jazyce, se pĜedkládají vþetnČ úĜedního
pĜekladu do þeštiny (neplatí pro doklady ve slovenštinČ). Pravost podpisu a otisku razítka na
originálech musí být ovČĜena.

Jaké jsou potĜebné formuláĜe a kde je získáte:
FormuláĜ "Ohlášení živnosti pro právnické osoby“. Tento formuláĜ je souþástí Jednotného registraþního
formuláĜe pro právnické osoby (JRF), prostĜednictvím kterého lze uþinit na obecním živnostenském
úĜadu podání i k dalším úĜadĤm, a to finanþnímu úĜadu a úĜadu práce. FormuláĜ lze získat na jakémkoli
obecním živnostenském úĜadu, pĜíp. je volnČ dostupný na internetových stránkách www.mpo.cz.
V ohlášení právnická osoba uvádí zejména tyto údaje:
•
Obchodní firmu (nebo název), sídlo (název obce, její þásti, název ulice, þíslo popisné
a orientaþní, bylo-li pĜidČleno, poštovní smČrovací þíslo) a jméno, pĜíjmení, státní obþanství,
rodné þíslo a bydlištČ nebo adresu pobytu na území ýeské republiky, pokud byl povolen,
osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho þleny, údaj, zda jim soud
nebo správní orgán uložil zákaz þinnosti nebo zda u nich trvá jiná pĜekážka provozování
živnosti, a zpĤsob, jakým za právnickou osobu jednají, zda bylo této právnické osobČ v
posledních 3 letech zrušeno živnostenské oprávnČní (podle § 58 odst. 2, 3 nebo 4
živnostenského zákona) a zda u ní trvá jiná pĜekážka provozování živnosti.
•

Údaje týkající se odpovČdného zástupce, jehož prostĜednictvím je živnost provozována:
Jméno a pĜíjmení.
Státní obþanství.
BydlištČ (název obce, její þásti, název ulice, þíslo popisné a orientaþní, bylo-li
pĜidČleno, poštovní smČrovací þíslo) nebo adresu pobytu na území ýeské republiky,
pokud byl povolen.
•
Rodné þíslo, bylo-li pĜidČleno, jinak datum narození.
•
Prohlášení, zda mu soud nebo správní orgán uložil zákaz þinnosti, zda u nČho trvá
jiná pĜekážka týkající se provozování živnosti, nebo zda mu bylo v posledních 3 letech
zrušeno živnostenské oprávnČní (podle § 58 odst. 2, 3 nebo 4 živnostenského
zákona).
UmístČní organizaþní složky v ýR a pĜíslušné údaje týkající se vedoucího organizaþní složky:
•
Jméno a pĜíjmení.
•
Státní obþanství.
•
BydlištČ, pĜíp. místo pobytu v ýR, byl-li mu povolen, pokud je bydlištČ mimo území
ýR, (název obce, její þásti, název ulice, þíslo popisné a orientaþní, bylo-li pĜidČleno,
poštovní smČrovací þíslo).
•
Rodné þíslo, bylo-li pĜidČleno, jinak datum narození.
•
Prohlášení, zda mu soud nebo správní orgán uložil zákaz þinnosti, zda u nČho trvá
jiná pĜekážka týkající se provozování živnosti, nebo zda mu bylo v posledních 3 letech
zrušeno živnostenské oprávnČní (podle § 58 odst. 2, 3 nebo 4 živnostenského
zákona).
PĜedmČt podnikání.
Identifikaþní þíslo, bylo-li pĜidČleno.
Výpis z obchodního þi obdobného rejstĜíku vedeného ve státČ sídla zahraniþní právnické
osoby a doklad o tom, že její organizaþní složka na území ýeské republiky byla zapsána
v obchodním rejstĜíku, pokud byl již zápis proveden, a doklad o provozování podniku
v zahraniþí; výpis z obchodního þi obdobného rejstĜíku nesmí být starší 3 mČsícĤ.
Provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno bezprostĜednČ
po vzniku živnostenského oprávnČní.
Datum zahájení provozování živnosti.
Datum ukonþení provozování živnosti, pokud zamýšlí provozovat živnost na dobu urþitou.
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
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Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:
•
•

13.

Údaj o tom, zda pro provozování živnosti zamČstnává zamČstnance.
Údaj o tom, zda hodlá živnost provozovat prĤmyslovým zpĤsobem.
V Jednotném registraþním formuláĜi podnikatel dále uvede údaje nezbytné pro podání vĤþi
dalším výše uvedeným úĜadĤm.
1 000,- Kþ správní poplatek za vydání živnostenského listu
(10 000,- Kþ u živnosti provozované prĤmyslovým zpĤsobem).
50,- Kþ výpis z RejstĜíku trestĤ ýR, pokud si jej podnikatel obstará sám.

Jaké jsou lhĤty pro vydání živnostenského listu:
Živnostenský úĜad je povinen vystavit živnostenský list do 15 dnĤ od doruþení ohlášení, pokud jsou
všechny náležitosti splnČny. Zahraniþním osobám, které se zapisují do obchodního rejstĜíku, se pĜi
splnČní stanovených podmínek vydá živnostenský list pĜed zápisem do tohoto rejstĜíku. TČmto osobám
vzniká živnostenské oprávnČní dnem zápisu do obchodního rejstĜíku. Nepodají-li návrh na zápis ve
lhĤtČ 90 dnĤ od doruþení živnostenského listu nebo není-li návrhu vyhovČno, musí živnostenský list
neprodlenČ vrátit. Platnost živnostenského listu nesplnČním uvedených podmínek zaniká.

14.
15.

Jaké další þinnosti jsou po vás požadovány:
•
•
•

16.

PĜihlásit sebe a zamČstnance u místnČ pĜíslušné správy sociálního zabezpeþení (do 8 dnĤ)
PĜihlásit sebe a zamČstnance u zvolené zdravotní pojišĢovny (do 8 dnĤ)
Podat pĜihlášku k povinnému úrazovému pojišĢČní za zamČstnance
(alespoĖ minimálnČ 1 zamČstnanec)

MĤžete využít tuto elektronickou službu :
Kontakty na živnostenské úĜady v hlavním mČstČ Praze a v jednotlivých krajích ýeské republiky na
serveru http://portal.gov.cz/, odkaz - AdresáĜ (rozdČlen dle krajĤ).

17.

Podle kterého právního pĜedpisu se postupuje:
Zákon þ. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ.

18.

Jaké jsou související pĜedpisy :
Živnostenský zákon je tČsnČ spjat s dalšími zákony a právními pĜedpisy:
•
Obchodní zákoník, zákon þ. 513/1991 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
•
Obþanský zákoník, zákon þ. 40/1964 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
•
Zákon o konkursu a vyrovnání, zákon þ. 328/1991 Sb.,ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
•
Zákon o státní kontrole, zákon þ. 552/1991 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
•
Trestní zákon, zákon þ. 140/1961 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
•
Zákon o pĜestupcích, zákon þ. 200/1990 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
•
Správní Ĝád, zákon þ. 500/2004 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
•
Zákon o správních poplatcích, zákon þ. 634/2004 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
•
Zákon o správČ daní a poplatkĤ, zákon þ.337/1992 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
•
Zákon o pojistném na sociální zabezpeþení a pĜíspČvku na státní politiku zamČstnanosti,
zákon þ. 589/1992 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
•
Zákon o daních z pĜíjmĤ, zákon þ. 586/1992 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
•
Zákon o ochranČ spotĜebitele, zákon þ. 634/1992 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
•
Zákon o regulaci reklamy, zákon þ. 40/1995 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
•
Zákon þ. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné zpĤsobilosti státních pĜíslušníkĤ
þlenských státĤ Evropské unie a o zmČnČ nČkterých zákonĤ (zákon o uznávání odborné
kvalifikace), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
•
Zákon o zamČstnanosti, zákon þ. 435/2004 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
•
ýetné právní pĜedpisy technického charakteru podle druhu provozované živnosti.

19.

Postup živnostenského úĜadu pĜi ohlášení živnosti:
Nemá-li ohlášení všechny náležitosti, vyzve živnostenský úĜad podnikatele (právnickou osobu) ve lhĤtČ
15dnĤ k odstranČní závad. Ve výzvČ stanoví pĜimČĜenou lhĤtu k jejich odstranČní, nejménČ však
15 dnĤ. Po dobu lhĤty uvedené ve výzvČ nebČží lhĤta pro vydání živnostenského listu. Jsou-li k tomu
závažné dĤvody, mĤže živnostenský úĜad na žádost podnikatele lhĤtu i opakovanČ prodloužit.
Odstraní-li podnikatel závady ve stanovené lhĤtČ nebo ve lhĤtČ prodloužené, platí, že ohlášení bylo od
poþátku bez závad. Neodstraní-li podnikatel závady ve stanovené lhĤtČ, živnostenský úĜad zahájí
Ĝízení a rozhodne o tom, že živnostenské oprávnČní ohlášením nevzniklo, resp. rozhodne o tom, že
ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnČní. Pokud ohlašovatel v prĤbČhu
Ĝízení závady odstraní a živnostenský úĜad zjistí, že jsou splnČny podmínky pro vznik živnostenského
oprávnČní, živnostenský úĜad Ĝízení ukonþí vydáním živnostenského listu.
Není-li k ohlášení živnosti doložen výpis z RejstĜíku trestĤ ýR odpovČdného zástupce, který mČl být
doložen, živnostenský úĜad si jej sám vyžádá od správce RejstĜíku trestĤ nebo pĜíslušných úĜadĤ. Po
tuto dobu nebČží lhĤta pro vydání živnostenského listu.

*) bude doplnČno pozdČji (po vyhlášení þíselníkĤ ÚVIS)
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20.
21.
22.

PotĜebujete se k vČci dozvČdČt víc? Dále se mĤžete obrátit:
PĜímo na váš obecní živnostenský úĜad – centrální registraþní místo (CRM), pĜíp. na jeho internetové
stránky.

23.
24.

Související postupy a návody, jak je Ĝešit a další dokumenty:
Viz prĤvodci živnostenským podnikáním (životní situace) na www.mpo.cz.

25.

Za správnost návodu odpovídá:
Problematika živnostenských oprávnČní vČcnČ náleží odboru živností sekce rozvoje podnikatelského
prostĜedí a konkurenceschopnosti Ministerstva prĤmyslu a obchodu ýR,
tel: +420 224 06 2365

26.

OdpovČdná osoba popsaného návodu.
JUDr. Jolana Šachová
tel.: +420 224 06 3084
sachova@mpo.cz

27.

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:
1.8.2006

28.

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ovČĜena jeho správnost:
1.9.2006

29.

Datum konce platnosti návodu:
ZmČny a konec platnosti tohoto návodu souvisí s pĜijatými právními pĜedpisy v problematice
živnostenského podnikání.

30.

*) bude doplnČno pozdČji (po vyhlášení þíselníkĤ ÚVIS)

