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Živnostenské úřady »   

 »třístupňová soustava: 

 Obecní (vykonávají obce s rozšířenou působností),  

 Krajský (vykonávají krajské úřady jednotlivých krajů) 

 Živnostenský úřad České republiky (vykonává Odbor živností 

Ministerstva průmyslu a obchodu). 

Podnikatelé komunikují zejména s obecním živnostenským úřadem 

(vyřídíte zde veškerou živnostenskou agendu).  

»v hlavním městě Praze působí 22 obecních živnostenských úřadů. 

 

Živnostenský úřad Praha 1 »   

»od ledna 1992 vykonává státní správu v přenesené působnosti v rozsahu 

stanoveném živnostenským zákonem, zákonem o živnostenských 

úřadech a dalšími právními předpisy,  

»od srpna 2006 plní funkci Centrálního registračního místa (CRM), 

»od prosince 2009 plní funkci Jednotného kontaktního místa (JKM). 

 

Centrální registrační místo »   

 »prostřednictvím CRM je možno provést vedle vlastního oznámení 

živnosti také  

 daňovou registraci (pouze k daním z příjmů nebo silniční dani),  

 oznámení České správě sociálního zabezpečení,  

 úřadům práce i  

 příslušné zdravotní pojišťovně.  

 

Jednotné kontaktní místo »   

 »rádce pro podnikání v EU, plní funkci CRM pro osoby vykonávající 

ne-živnostenskou činnost [§ 3 zákona o živnostenském podnikání]: např. advokáti, 

architekti, lékaři, notáři, poskytovatelé služeb na finančním trhu, 

umělci apod. Více informací naleznete v  odkazu → zde.  

http://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/pruvodce-zivnostenskym-podnikanim/
http://www.praha1.cz/cps/odbory-a-oddeleni-jednotne-kontaktni-misto-praha1.html
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Právní úprava »   

 »živnostenskou činnost upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

 

Živnost »   

 »živností je soustavná činnost, která je provozovaná vlastním jménem, 

na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a o které to zákon 

výslovně stanoví.  

 

Druhy živností »   

 »živnosti lze rozdělit na regulované (řemesla, vázané a koncesované 

živnosti – naleznete v přílohách 1 až 3 k živnostenskému zákonu) a 

neregulované (živnost volná – obory náležící do této živnosti stanovuje 

příloha č. 4 k živnostenskému zákonu).  

Podmínky provozování živnosti »  

 »všeobecné (plná svéprávnost a bezúhonnost) – musí být splněny vždy, 

 »zvláštní (odborná způsobilost) – stanoveny jen pro regulované živnosti.  

 

Odpovědný zástupce »  

»fyzická osoba splňující všeobecné i zvláštní podmínky současně,  

»smluvní vztah k podnikateli, 

»ustanoven pokud podnikatel sám zvláštní podmínku nesplňuje, 

právnická osoba ustanoví odpovědného zástupce vždy pro každou 

regulovanou živnost (s výjimkou prodeje lihovin a tzv. malé silniční motorové dopravy).  

Projev vůle (být ustanoven do funkce odpovědného zástupce) se předkládá 

na formuláři (prohlášení odpovědného zástupce). Podpis musí být ověřen.  

 

Provozovna »  

»prostor, kde je živnost provozována » zahájení nebo ukončení 

provozování se oznamuje vždy předem (při ukončení povinnost uvést 

adresu, kde lze vypořádávat závazky). 

http://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/pruvodce-zivnostenskym-podnikanim/
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Podání »  

 »podání lze učinit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu a to 

např.  

 osobně, 

 elektronicky (online) do podatelny Živnostenského rejstříku 

→www.rzp.cz, 

 do datové schránky např. ŽÚ Praha 1: b4eb2my, 

 poštou apod.  

 

Zprostředkování podání »  

 

»spolu s oznámením živnosti může fyzická osoba též požádat o předání 

 

 přihlášky nebo oznámení správci daně (pouze k dani z příjmu 

nebo silniční dani), 

 oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti České 

správě sociálního zabezpečení (přihláška k důchodovému, 

nemocenskému pojištění), 

 oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti zdravotní 

pojišťovně (zdravotní pojištění) a 

 oznámení o vzniku volného pracovního místa nebo jeho obsazení 

Úřadu práce České republiky.  

 

»spolu s oznámením živnosti může právnická osoba též požádat o předání 

 přihlášky nebo oznámení správci daně (pouze k dani z příjmu 

nebo silniční dani), 

 oznámení o vzniku volného pracovního místa nebo jeho obsazení 

Úřadu práce České republiky.  

 

http://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/pruvodce-zivnostenskym-podnikanim/
http://www.rzp.cz/
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Formuláře »  

»veškerá podání se předkládají na aktuálních formulářích, které jsou 

k dispozici online např. na stránkách →www.mpo.cz [sekce: podnikání – 

živnostenské podnikání] nebo kteréhokoliv obecního živnostenského 

úřadu např. →www.praha1.cz [sekce: formuláře - odbory]. Formuláře 

mohou být vyplněny online až na místě přímo referentem. 

 

»podání, které je adresováno správci daně, musí být učiněno pouze na 

formulářích vydaných Ministerstvem financí ČR. Formuláře jsou dostupné 

online na stránkách →www.financnisprava.cz  [sekce: daňové 

tiskopisy]. Formuláře mohou být vyplněny online až na místě přímo 

referentem. 

Lhůty »  

 5 pracovních dnů na vydání výpisu z živnostenského rejstříku 

(průkazu o živnostenském podnikání), 

 30 (60) dnů na vydání rozhodnutí o udělení/ neudělení koncese, 

 30 dnů na zpracování oznámené změny (např. přerušení živnosti, 

změna odpovědného zástupce, zahájení provozování živnosti 

v provozovně apod.), 

 30 (60) dnů na vydání sestavy o jednom poskytovateli služeb 

z veřejné části živnostenského rejstříku podle §60 odst. 6. 

Správní poplatky »  

»1000,- Kč za vstup do podnikání (libovolné množství najednou 

oznamovaných živností), 

»500,- Kč při rozšíření podnikání o další živnost nebo schválení 

nového odpovědného zástupce u koncesované živnosti, 

»20,- Kč za výpis z živnostenského rejstříku (za každou započatou 

stranu), 

»5,- Kč za vydání sestavy o jednom podnikateli.    

Přidání/ odebrání oboru, který náleží do živnosti volné a jiné 

oznamovací povinnosti nejsou zpoplatněny.  

http://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/pruvodce-zivnostenskym-podnikanim/
http://www.mpo.cz/
http://www.praha1.cz/
http://www.financnisprava.cz/
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Co potřebuji k ohlášení (žádosti) » FYZICKÁ OSOBA « 

 prokázat svou totožnost,  

 formulář,  

 doklad o zaplacení správního poplatku,  

»pokud se bude sídlo lišit od bydliště nebo je bydliště umístěno na úřadě, 

případně v jiném státě než je Česká republika: » souhlas vlastníka 

s umístěním sídla, a pokud jsem občan třetí země: » povolení k pobytu 

na území ČR nad 90 dní (pokud již bylo uděleno). 

»pokud půjde o regulovanou živnost: » odbornou způsobilost podle 

konkrétního typu živnosti [stanovuje § 21, 22 a přílohy 2 a 3 

k živnostenskému zákonu]. »pokud nesplňuji podmínku odbornosti: » 
odbornou způsobilost odpovědného zástupce a prohlášení 

odpovědného zástupce.  

 

Ověření bezúhonnosti » 

» občan ČR nebo osoba s trvalým pobytem v ČR Rejstřík trestů 

nedokládá.  Občan jiného členského státu doloží výpis z evidence 

rejstříku trestů ze státu, kterým je občanem, nebo ze státu posledního 

pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů ČR s přílohou. Občan 

třetího státu doloží výpis z evidence trestů ze státu, jehož je občanem.  

 

Trvale platné dokumenty » 
 

 odborná způsobilost (např. výuční list, maturitní vysvědčení, 

diplom, potvrzení praxe, uznání odborné kvalifikace apod.), 

 právní důvod k užívání prostor – souhlas se sídlem (pokud není 

platnost výslovně omezena), 

 rejstřík trestů (platí pouze 3 měsíce). 

Pokud byl některý z výše uvedených dokladů předložen po 1. lednu 2015, 

nemusí být již znovu předkládán. To neplatí pro rejstřík trestů nebo 

souhlas s umístěním sídla po uplynutí jejich platnosti.  

Podrobný a závazný návod » www.mpo.cz « [sekce: podnikání - 

živnostenské podnikání – průvodce živnostenským podnikáním] 

http://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/pruvodce-zivnostenskym-podnikanim/
http://www.mpo.cz/
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Co potřebuji k ohlášení (žádosti) » PRÁVNICKÁ OSOBA « 

 prokázat totožnost zástupce právnické osoby,  

 formulář,  

 doklad o zaplacení správního poplatku,  

»pokud právnická osoba ještě nebyla zapsána do veřejného nebo 

obdobného rejstříku: » doklad o založení a souhlas vlastníka 

s umístěním sídla.  

»pokud půjde o regulovanou živnost: » odbornou způsobilost 

odpovědného zástupce podle konkrétního typu živnosti [stanovuje § 21, 

22 a přílohy 2 a 3 k živnostenskému zákonu] a prohlášení odpovědného 

zástupce.  

»pokud půjde o zahraniční právnickou osobu se sídlem v některé jiné 

členské zemi Evropské unie, která na území Česka zřizuje odštěpný závod: 

» doklad o existenci zahraniční právnické osoby, doklad o zřízení 

odštěpného závodu, výpis z rejstříku trestů právnické osoby ze státu, 

kde má sídlo (platí pouze 3 měsíce). 

»pokud půjde o zahraniční právnickou osobu se sídlem mimo Evropskou 

unii, která na území Česka zřizuje odštěpný závod: » doklad o existenci 

zahraniční právnické osoby, doklad o zřízení odštěpného závodu, 

doklady o provozování závodu v zahraničí, výpis z rejstříku trestů 

právnické osoby ze státu, kde má sídlo. Pokud stát takovýto výpis 

nevydává lze jej nahradit prohlášením o neexistenci překážek 

v provozování živnosti ve smyslu § 8 živnostenského zákona, které 

musí být učiněno před notářem v zemi usazení (platí pouze 3 měsíce).  

Ověření bezúhonnosti » 

»právnické osoby se  sídlem na území České republiky Rejstřík trestů 

nedokládají. Výpis si vyžádá sám živnostenský úřad.  

 

Podrobný a závazný návod » www.mpo.cz « [sekce: podnikání - 

živnostenské podnikání – průvodce živnostenským podnikáním].  

http://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/pruvodce-zivnostenskym-podnikanim/
http://www.mpo.cz/

