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Anotace 
Předložená práce je zpracována jako metodický materiál pro české fyzické 

osoby, které vstupují do živnostenského podnikání. První část přibližuje historii 
podnikání, vyzdvihuje jeho význam pro společnost a upozorňuje na důležité právní 
normy z oblasti podnikání. Druhá část popisuje možné právní formy podnikání 
a srovnává je z časového a finančního hlediska. Třetí část zkoumá podrobněji 
živnostenský zákon a povinnosti ze zákona vyplývající. Srovnává také úroveň 
ukazatele zahájení podnikatelské činnosti ČR s průměrným ukazatelem zemí 
OECD. Další část  vysvětluje povinnosti začínajících podnikatelů vůči orgánům 
státní správy a dalším institucím. Poslední část hodnotí současné možnosti 
snížení administrativní zátěže při vstupu do podnikání. Předkládá stručný nástin 
státních projektů, které mají zjednodušit komunikaci občanů s orgány státní správy  
a zefektivnit výkon těchto institucí.  
 
Klíčová slova:  zahájení podnikání,  povinnosti podnikatelů, okresní správa 
sociálního zabezpečení, živnostenský úřad, finanční úřad, úřad práce, Všeobecná 
zdravotní pojišťovna, Czech POINT, CRM   

 

Summary 
The presented thesis is conceived as a methodical guide for individuals in 

the Czech Republic who are starting a sole proprietorship. The first section deals 
with the history of business, highlights its significance for society and points out 
important rules of law. The second section describes different available legal 
arrangements for a company and compares them from the perspective of time and 
financial consumption. The third section focuses on the Proprietorship Law and 
obligations implied by it. It also compares the level of the Starting a Business 
indicator in the Czech Republic and other countries of the world. The next section 
explains the obligations of new entrepreneurs towards the state administration and 
other institutions. The last section evaluates present possibilities to decrease the 
administrative onus when starting sole proprietorship. It presents a brief outline of 
state projects aimed to simplify and make more effective the performance of the 
public administration.  
 
Keywords: starting a sole proprietorship, obligations of entrepreneurs, local Social 
Security Administration office,  trade licensing office,  tax office,  bureau of Labour,  
General Health Insurance Company, assisted public administration centre, Central 
Registration Point  

 

 



 

Obsah 

 
  SEZNAM ZKRATEK
1 ÚVOD...................................................................................... 1 
2 VÝZNAM ŽIVNOSTENSKÉHO PODNIKÁNÍ A PRÁVNÍ 

RÁMEC URČUJÍCÍ PODNIKÁNÍ V ČR .................................. 2 
2.1 Význam živnostenského podnikání ..................................... 2 
2.1.1 Historický vývoj podnikání v ČR .............................................. 2 
2.1.2 Vývoj podnikání v ČR po roce 1989 ........................................ 3 
2.1.3 Ekonomický, sociálně-společenský význam živnostenského 

podnikání ................................................................................ 4 
2.2 Právní rámec určující podnikání v ČR ................................. 5 
2.2.1 Nová legislativa ....................................................................... 5 
2.2.2 Nejdůležitější zákony vymezující rámec podnikání v ČR ........ 5 
3 ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI VOLBY PRÁVNÍ FORMY 

PODNIKÁNÍ ............................................................................ 6 
3.1 Fyzické a právnické osoby ................................................... 6 
3.1.1 Nejčastější otázky ................................................................... 6 
3.1.2 Porovnání počtu jednotlivých právních forem ......................... 8 
3.2 Výhody a nevýhody právnických osob ............................. 10 
3.2.1 Veřejná obchodní společnost ................................................ 10 
3.2.2 Společnost s ručením omezeným ......................................... 10 
3.2.3 Komanditní společnost .......................................................... 10 
3.2.4 Akciová společnost ............................................................... 11 
3.2.5 Družstvo ................................................................................ 11 
3.3 Fyzické osoby ...................................................................... 11 
3.3.1 Jaké jsou výhody fyzických osob .......................................... 11 
3.3.2 Jaké jejich nevýhody ............................................................. 11 
3.4 Finanční a časová náročnost založení firmy ..................... 12 
3.4.1 Porovnání finanční náročnosti ............................................... 12 
3.4.2 Porovnání časové náročnosti ................................................ 12 
4 ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKÁNÍ ............................................. 13 
4.1 Stěžejní zákon upravující podmínky živnostenského 

podnikání ............................................................................. 13 
4.2 Podmínky provozování živnosti ......................................... 13 
4.2.1 Oprávněné subjekty .............................................................. 13 
4.2.2 Všeobecné podmínky a zvláštní podmínky provozování 

živnosti FO ............................................................................ 14 
4.2.3 Odpovědný zástupce ............................................................ 14 
4.2.4 Provozovna ........................................................................... 15 
4.2.5 Překážky provozování živnosti .............................................. 16 
4.3 Hodnocení podmínek pro podnikání v ČR dle Světové                         

banky - Doing Business ...................................................... 16 

 

 



 
 

5 POVINNOSTI PODNIKATELE PŘI ZALOŽENÍ ŽIVNOSTI 
VŮČI JEDNOTLIVÝM ORGÁNŮM STÁTNÍ SPRÁVY ......... 18 

5.1 Povinnosti k živnostenskému úřadu ................................. 18 
5.1.1 Získání živnostenského oprávnění ........................................ 18 
5.1.2 Další ohlášení ....................................................................... 18 
5.2 Povinnosti k finančnímu úřadu .......................................... 19 
5.2.1 Registrační povinnost ........................................................... 19 
5.2.2 Jednotlivé druhy přihlášek a lhůty pro přihlášení .................. 20 
5.3 Povinnosti k okresní správě sociálního zabezpečení ...... 21 
5.3.1 Registrační povinnost ........................................................... 21 
5.3.2 Jednotlivé druhy přihlášek a lhůty pro přihlášení .................. 22 
5.4 Povinnosti k úřadu práce .................................................... 23 
5.4.1 Oznamovací povinnosti ......................................................... 23 
5.4.2 Tiskopisy a lhůty pro ohlášení ............................................... 23 
5.5 Povinnosti ke zdravotním pojišťovnám ............................. 24 
5.5.1 Registrační povinnost ........................................................... 24 
5.5.2 Jednotlivé druhy přihlášek a lhůty pro přihlášení .................. 24 
6 MOŽNOSTI ADMINISTRATIVNÍHO ZJEDNODUŠENÍ ........ 25 
6.1 Czech POINT ........................................................................ 25 
6.1.1 Co to je Czech POINT? ......................................................... 25 
6.1.2 Ohlášení živnosti, žádost o koncesi ...................................... 25 
6.2 Osobní elektronická podání ............................................... 26 
6.2.1 Podání k živnostenskému úřadu ........................................... 26 
6.2.2 Podání k dalším institucím .................................................... 26 
6.3 CRM systém ......................................................................... 27 
6.3.1 Smysl a význam CRM ........................................................... 27 
6.3.2 Funkce CRM ......................................................................... 27 
6.4 Budoucnost ......................................................................... 28 
6.4.1 Slučování registrů ................................................................. 28 
6.4.2 Datové schránky ................................................................... 29 
6.4.3 Autorizovaná konverze.......................................................... 30 
6.4.4 Digitalizace veřejné správy ................................................... 30 
6.4.5 Shrnutí možností administrativního zjednodušení ................. 31 
7 ZÁVĚR .................................................................................. 32 

POUŽITÁ LITERATURA 
SEZNAM TABULEK 
SEZNAM PŘÍLOH 

 

 



Seznam zkratek  

 
a.s.   akciová společnost 
CP   Czech POINT 
CRM    centrální registrační místo 
ČR    Česká republika 
ČSSR   Československá socialistická republika 
ČSÜ    Český statistický úřad 
ČTV   Česká televize  
DP   důchodové pojištění  
DPH    daň z přidané hodnoty 
DR   daňová registrace 
DS   datová schránka 
DZ   datová zpráva 
DZM   daň ze mzdy 
DZP   daň z příjmu  
EPO   elektronická podání 
e-podpis  elektronický podpis                          
ES   ekonomické subjekty 
FO   fyzická osoba 
FÚ   finanční úřad 
HDP   hrubý domácí produkt 
HK   Hospodářská komora 
IČO   identifikační číslo organizace 
k.s.   komanditní společnost 
KM   kontaktní místa veřejné správy 
MFČR   Ministerstvo financí 
MPO   Ministerstvo průmyslu a obchodu 
MPSV   Ministerstvo práce a sociálních věcí 
MVČR   Ministerstvo vnitra  
NP   nemocenské pojištění  
Obč.Z   občanský zákoník 
OECD   Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 
OI   ochrana investorů 
OR   obchodní rejstřík 
OS   obchodní společnost 
OSSZ   okresní správa sociálního zabezpečení 
OSVČ   osoba samostatně výdělečně činná 
OZ   obchodní zákoník 
PD   placení daní 
PO   právnická osoba 
RNP   registrace nemovitostí k podnikání 
s.r.o.   společnost s ručením omezeným 
SB   Světová banka 
SP   sociální pojištění 

 



 

SR   státní rozpočet 
SVČ   samostatně výdělečná činnost 
ÚP   úřad práce 
UPČ   ukončení podnikatelské činnosti 
ÚSC   územně samosprávné celky 
v.o.s.   veřejná obchodní společnost 
VS   veřejná správa 
VZP   Všeobecná zdravotní pojišťovna a.s. 
ZBÚ   získání bankovního úvěru 
ZO   zahraniční obchod 
ZP   zdravotní pojištění 
ZPČ   zahájení podnikatelské činnosti 
ZPR   zaměstnávání pracovníků 
ZSP   získání stavebního povolení 
ZZ    získávání zakázek 
ŽO   živnostenské oprávnění 
ŽP   živnostenské podnikání 
ŽR   živnostenský rejstřík 
ŽÚ   živnostenský úřad 
ŽZ   živnostenský zákon 

 
 
 
 
 
 
 



Jiřina Glivická: Živnostenské podnikání 

1 Úvod 

Živnostenské podnikání je v současnosti významnou částí podnikatelské 
struktury České republiky. V devadesátileté historii naší země však bylo téměř 
na 50 let soukromé podnikání z ekonomiky vytlačeno. Teprve transformační 
procesy, ke kterým došlo ve společnosti po roce 1989, umožnily návrat a nebývale 
rychlý rozvoj soukromého podnikání.   

Pro laickou veřejnost a tedy i zájemce o podnikání je obtížné se orientovat 
ve složité a nepřehledné legislativě. Vlastní zkušenost z podnikatelského prostředí 
a zejména znalost problémů, které začínající podnikatelé při vstupu do podnikání 
řeší, byly důvodem pro volbu problematiky živnostenského podnikání tématem 
mé bakalářské práce.  

Cílem bakalářské práce není citovat právní předpisy ani vytvořit učebnici 
pro výuku živnostenského práva. Přestože základním materiálem pro tuto práci 
je zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění, nedrží 
se striktně posloupnosti jednotlivých paragrafů tohoto zákona a některé z nich 
záměrně zcela opomíjí. Práce se nebude zabývat podrobně vznikem obchodních 
společností, ale soustředí se  především na problematiku založení soukromých 
podniků fyzických osob.  

Obsah je zaměřen na tři oblasti, které prostupují a vzájemně se prolínají 
ve všech částech práce. První oblastí je historie, vývoj a význam podnikání 
a podnikatelského prostředí, ale zejména hodnocení živnostenského podnikání 
jako důležité složky ekonomické struktury státu.   

Další oblasti jsou zaměřeny na splnění zadání práce. Druhá oblast mapuje 
současné legislativní podmínky podnikatelského prostředí. Sleduje možnosti 
a povinnosti všech, kteří usilují o získání  živnostenského oprávnění.  

Třetí oblast je orientovaná na budoucnost. Ukazuje směr, jakým se chce 
státní a veřejná správa ubírat, aby se administrativní procesy zjednodušily.               

Hlavním cílem bakalářské práce je vytvořit přehlednou metodiku, která 
bude provázet začínající podnikatele celým procesem založení firmy. Má být 
pomocníkem pro drobné podnikatele, kteří již mají hotový svůj podnikatelský 
záměr, potřebné ekonomické analýzy a kteří nyní stojí před důležitou otázkou 
volby vhodné právní formy svého podniku.   

Drobní podnikatelé mají problémy orientovat se v základních právních 
předpisech souvisejících s podnikatelskou činností. Koluje mezi nimi velké 
množství nesprávných představ o právech a povinnostech podnikatelů na jedné 
straně a orgánů veřejné správy na straně druhé.  

Pro vysvětlení základních povinností podnikatelů při vstupu do podnikání 
je zvolena forma otázek a laicky srozumitelných odpovědí. Jde o výběr 
nejčastějších dotazů ze strany začínajících podnikatelů, se kterými se ve své praxi 
organizačního a ekonomického poradce setkávám.  
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2 Význam živnostenského podnikání a právní rámec 
určující podnikání v ČR 

2.1 Význam živnostenského podnikání 

2.1.1 Historický vývoj podnikání v ČR 
Již ve starověku se velká část obyvatelstva na dnešním území České 

republiky zabývala  drobným podnikáním.  Řemesla se postupně rozšiřovala  
a specializovala. Drobní živnostníci začali vytvářet oborové cechy, které měly 
zajistit prosazování jejich zájmů, ale také chránit spotřebitele před nekvalitními 
výrobky. Cechy se řídily svými vlastními pravidly, které můžeme považovat 
za první pokusy o právní úpravu podnikání. V druhé polovině 19. století se cechy 
postupně rušily. Jejich funkci začala plnit živnostenská společenstva a později 
společenstevní svazy.  

V letech 1918 – 1945 se drobní a střední podnikatelé významně podíleli 
na ekonomice státu. Na konci druhé světové války u nás podnikalo  přes  720  tisíc 
živnostníků, z nichž  642 tisíc zaměstnávalo do 5 osob. Právě tyto malé podniky 
tvořily 20 % hrubého domácího produktu. 

Po roce 1945 začalo znárodňování soukromých podniků s více než 500 
zaměstnanci, podniky nad 50 zaměstnanců přišly na řadu v roce 1948. Podíl 
hrubého domácího produktu  tvořeného  drobnými a  středními  podnikateli 
postupně klesal, jak je vidět z tabulky č. 1. Později byly likvidovány i nejmenší 
„rodinné”  živnosti. [2] 

 

1948 1953 1954 1961 

20 % 6 % 3,5 % 1% 

Tab.č. 1                 Podíl malých a středních podniků na tvorbě HDP                Zdroj: Malach, 2005 

Nastoupila centrálně plánovaná ekonomika. Ekonomická struktura země 
se výrazně změnila.  Likvidace drobných podniků způsobila vymizení hospodářské 
soutěže zejména v oblasti služeb, obchodu a drobné výroby. Problémy ekonomiky 
narůstaly a úměrně tomu rostla i nespokojenost lidí. 

V průběhu 70. let začaly národní výbory, ve snaze zlepšit situaci, vydávat 
povolení k provozování některých druhů služeb. Toto povolení ale nemohl získat 
každý, kdo měl zájem. O potřebnosti určitého druhu služby a počtu povolení 
rozhodoval vždy národní výbor.   

Navzdory této snaze však v roce 1989 tvořily samostatně výdělečné osoby 
pouhých 1,2 % pracovně schopného obyvatelstva. Celkem bylo evidováno 
necelých 19 000 ekonomických subjektů. [2] 
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2.1.2 Vývoj podnikání v ČR po roce 1989 
Po sametové revoluci v listopadu 1989 nastaly podmínky pro transformaci 

centrálně plánované ekonomiky v ekonomiku tržní. Federální vláda ve svém 
programovém prohlášení ze dne 19.12.1989 přijala plán na zrovnoprávnění všech 
sektorů ekonomiky v našem státě. 

Federální shromáždění ČSSR přijalo velkou většinou hlasů na zasedání 
dne 18.dubna 1990 ve 23 hodin a 37 minut zákon o soukromém podnikání 
občanů. [4] 

Vakuum soukromého sektoru se začalo rychle zaplňovat. Jestliže v roce 
1989 bylo u nás zaevidováno pouhých 18 837 ekonomických subjektů, koncem 
následujícího roku bylo registrováno již 178 993 podniků.  

Tento prudký nárůst trval až do roku 1993. Počet registrovaných subjektů 
se nepatrně snížil jen v roce 1994. V dalších letech pak opět nastal volnější, ale 
dosud trvající nárůst počtu podniků.   

Celkový nárůst počtu ekonomických subjektů v ČR a zvyšující se počet 
soukromých   podnikatelů   podnikajících   dle ŽZ   v letech  1989 – 2007 je zřejmý  
z tabulky č. 2.  

 
Stav 

k  31.12. 
Počet ES 
celkem Nárůst počtu ES Podnikatelé 

dle ŽZ 
Nárůst počtu  

podnikatelů ŽZ 
1989      18 837 -- --      --                    
1990    178 993 + 160 156    124 455 + 124 455 
1991    955 647 + 776 654    891 872 + 767 417 
1992 1 118 637 + 162 990    982 075 +   90 203 
1993 1 250 216 + 131 579 1 044 635 +   62 560 
1994 1 118 534      – 131 682    856 509 – 188 126 
1995 1 321 096 + 202 562  1 000 375 + 143 866 
1996 1 468 940 + 147 844 1 103 732 + 103 357 
1997 1 627 626 + 158 686 1 223 195 + 119 463 
1998 1 781 334 + 153 708 1 327 891 + 104 696 
1999 1 963 319 + 181 985 1 425 743 +   97 852 
2000 2 050 770 +   87 451 1 471 291 +   45 548 
2001 2 121 562 +   70 792 1 523 051 +   51 760 
2002 2 223 745 + 102 183 1 607 151 +   84 100 
2003 2 235 977 +   12 232 1 671 031 +   63 880 
2004 2 343 192 + 107 215 1 674 595 +     3 564 
2005 2 388 490 +   45 298 1 681 042 +     6 447 
2006 2 430 481 +   41 991 1 697 888 +   16 846 
2007 2 481 863 +   51 382 1 719 543 +   21 655 

Tab.č. 2        Růst celkového počtu ES a z toho počet ES dle ŽZ          Zdroj: ČSÚ 
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2.1.3 Ekonomický, sociálně-společenský význam živnostenského podnikání 
Smyslem každého podnikání je především tvorba zisku. Zisk je využíván 

podnikatelem k uspokojení osobních potřeb, ale také k modernizaci a rozšiřování 
svého podniku. Část zisku je formou DZP odváděna do veřejných rozpočtů. 
Odvody majetkových daní, odvody SP a ZP naplňují veřejné rozpočty všech 
úrovní. 

Živnostenské podnikání se významně podílí na tvorbě HDP. V roce 2007 
tvořil tento podíl více než 50 % HDP. Malé podniky jsou zdrojem pracovních 
příležitostí. Drobní podnikatelé zaměstnávají zhruba 60 % aktivně pracujících. 
Vytvářejí nová pracovní místa a umožňují tak umístit i dlouhodobě nezaměstnané.  

Významně se podílí na zmírnění dopadů restrukturalizace v regionech. 
Přispívají k pestřejší nabídce výrobků a služeb, oživují trh. Svojí produkcí zaplňují 
mezery v nabídce velkých podniků. Lépe reagují na změnu poptávky spotřebitelů. 
Nemají velký investiční majetek, mohou tak rychleji přejít na jinou výrobu nebo 
dokonce zvolit jiný předmět podnikání. [2] [5] 

Konkurence nutí k inovacím, úroveň výroby a rozsah služeb roste, zvyšuje 
se kvalita produkce. Potřeby obyvatel jsou lépe uspokojovány, lidé nemají potřebu 
přesídlit jinam, což vede ke stabilizaci obyvatelstva v regionu.    

Malé ŽP má i velký společenský význam. Místní podnikatelé své výrobky 
nejen vyrábí, ale také je osobně nabízí. Se zákazníky komunikují tváří v tvář. 
Vytváří se tak důležité vazby mezi podnikatelem a spotřebitelem. To napomáhá 
ke zlepšení podnikatelské etiky. Drobné podnikání umožňuje rozvíjení rodinných 
tradic zejména u uměleckých řemesel, které se dědí po řadu generací. 

Dnes již opět existují nově vznikající „rodinné” firmy nebo „restituční 
rodinné” firmy navazující na násilně přerušenou podnikatelskou tradici svých 
prvorepublikových předků. Malí a střední živnostníci jsou významnou složkou 
takzvané střední třídy, která je základem společnosti a ekonomiky každého státu.  

Z tabulky č. 3 vyplývá, že počet subjektů, kde jediným vykonavatelem 
podnikatelské činnosti je podnikatel sám, tvoří přes 88 % z celkového počtu ES. 

 

Subjekty podle  počtu zaměstnanců Počet % 

Celkem 2.481.863            100,0 
z toho:              0 zaměstnanců 2.196.425              88,5 
              1  –     5 zaměstnanců    191.124                7,7 
              6  –   19 zaměstnanců      59.490                2,4 
             20 – 249 zaměstnanců      32.642                1,3 
             nad  250 zaměstnanců        2.182                0,1 
Tab.č. 3                                   Velikost ekonomických subjektů                                      Zdroj: ČSÚ 
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2.2 Právní rámec určující podnikání v ČR 

2.2.1 Nová legislativa 
Právní rámec podnikání v ČR vychází z Listiny základních práv a svobod, 

kde je v článku 26 uvedeno: „Každý má právo na svobodnou volbu povolání 
a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou 
činnost.“  

Právní rámec podnikání v ČR určen zejména obchodním zákoníkem, 
občanským zákoníkem a živnostenským zákonem. Existuje ale mnoho dalších 
důležitých zákonů, se kterými se musí každý podnikatel dobře seznámit. 
             V obchodním zákoníku je upraveno postavení podnikatelů a  obchodní 
závazkové vztahy. V živnostenském zákoně zjistíme podmínky, za kterých mohou 
fyzické i právnické osoby vykonávat podnikatelskou činnost. Další důležité zákony 
určují registrační povinnost v oblasti daní, řeší otázky daně z příjmů FO i  PO, 
otázky daně z přidané hodnoty ze zboží a služeb. Regulují pracovněprávní vztahy. 
Určují způsob vedení účetnictví PO a FO. Vyplývají z nich povinnosti plátců 
a poplatníků pojistného na sociálním, nemocenském a zdravotním pojištění.   

Několikanásobné zvýšení počtu ekonomických subjektů v ČR na počátku 
90. let s sebou neslo i zvýšené nároky na legislativu. V krátké době vzniklo 
obrovské množství zákonů, které měly zajistit návrat tržní ekonomiky a její 
fungování. Překotnost tvorby těchto zákonů způsobila, že musely být  mnohokrát 
novelizovány a orientace v nich se stávala stále obtížnější. [2]  

2.2.2 Nejdůležitější zákony vymezující rámec podnikání v ČR 
Zákon č.   40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění  
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění  
Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění  
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění  
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění 
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku  
                                      na státní politiku  zaměstnanosti, v platném znění 
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,  
                                      v platném znění 
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění 
Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, v platném znění   
Zákon č.   16/1993 Sb., o silniční dani, v platném znění  
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění  
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění 
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 
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3 Alternativní možnosti volby právní formy podnikání 

3.1 Fyzické a právnické osoby   

3.1.1 Nejčastější otázky  
Jaké právní formy podnikání jsou v ČR možné? 

Podnikání je možné provozovat jako fyzická nebo právnická osoba. 
Při podnikání formou PO volíme obchodní společnost nebo družstvo. OS jsou 
osobní či kapitálové. FO může podnikat na základě živnostenského oprávnění  
nebo zvláštních předpisů. Přehled  všech možností je znázorněn na obrázku č. 1.  

 

 

Obr. č. 1                                Přehled právních forem podnikání                        Zdroj: Obč.Z, OZ 

Kdo je právnická a fyzická osoba? 
Jedná se o výrazy používané v právních normách, kde je nutné odlišit 

osobu v obecném smyslu slova - fyzická osoba (člověk) od jiného druhu osob -
právnická osoba (obchodní společnosti). Z hlediska podnikání je důležité 
vymezení způsobilosti k právním úkonům fyzických a právnických osob. 

Fyzická osoba Právnická osoba 

podnikající dle 
živnost. oprávnění 

veřejná obchodní 
společnost     (v.o.s)

podnikající dle 
zvláštních předpisů 

komanditní 
společnost     (k.s.)

družstvo 

společnost s ručením 
omezeným     (s.r.o.)

akciová 
společnost      (a.s.)

živnosti 
řemeslné

živnosti 
vázané 

živnosti 
volné 

živnosti 
koncesované

zemědělci zapsaní 
do zvláštní evidence 

osobní 
společnosti 

kapitálové 
společnosti 

Právní formy podnikání 
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Co je způsobilost k právním úkonům? 
 Z hlediska podnikání je důležité vymezení způsobilosti k právním úkonům 

fyzických a právnických osob.  FO nabývá způsobilosti k právním úkonům plně 
až dosažením  zletilosti. PO nabývají práv a povinností ode dne účinnosti zápisu 
do obchodního nebo jiného obdobného rejstříku. 
Na co má druh právní formy vliv? 

Druh právní formy má vliv především na způsob ručení podnikatelů, 
na způsob a výši zdanění příjmů, na náklady spojené se založením firmy, 
na způsob vedení účetnictví, na způsob řízení a rozhodování. 
Mám podnikat jako fyzická nebo právnická osoba? 

Je třeba zdůraznit, že každá právní forma podnikání má své výhody 
i nevýhody. Podnikatelé mají odlišné vstupní podmínky. Nelze jednoznačně říci, 
která z nich je optimální. Záleží především na tom, zda chce zakladatel firmy být 
jejím výlučným vlastníkem nebo uskutečňovat podnikatelskou činnost nedílně 
se společníky.  
Můžu právní formu změnit? 
             V praxi se stává, že podnikatel začne podnikat samostatně jako FO. 
Pokud se v průběhu času situace podniku změní, může podnikatel přejít na  jinou 
formu podnikání. Nejčastěji volí založení společnosti s ručením omezeným.   
Mám jako fyzická osoba možnost vykonávat činnost společně s jinými subjekty?  

Fyzické osoby mohou podle občanského zákoníku uzavřít sdružení 
fyzických osob. Další možností je podle obchodního zákoníku uzavření smlouvy 
o tichém společenství.  Ani v jednom případě nevzniká nový právní subjekt.  
Co je to sdružení fyzických osob? 
             Jedná se o smluvní spolupráci dvou nebo více fyzických osob, za účelem 
dosažení společného cíle. Smlouva fyzických osob o sdružení nemusí být vždy 
písemná. Přesto je písemná forma výhodnější. Jde vlastně o sdružení finančních 
či jiných prostředků a sdružení  schopností a vědomostí smluvních stran. Smluvní 
partneři jednají vždy pod svým vlastním jménem, jejich postavení je rovnoprávné, 
ručení za závazky z činností sdružení je neomezené.  
Jaké má sdružení FO výhody a nevýhody? 

Výhodou je  jednoduchý  vznik, není  povinnost  zápisu  do obchodního 
rejstříku. Může přinášet nižší náklady na provoz – společná kancelář, výrobní 
prostory, vybavení, administrativní síla. Možnost zastoupení jiným členem 
sdružení na základě zmocnění. 

 Nevýhodou je obtížné určení vlastnictví ke společně získanému majetku, 
problémy vypořádání při ukončení sdružení nebo odchodu některého ze členů. 
Konflikty při rozhodování o společném postupu, o rozdělování příjmů a výdajů 
na jednotlivé členy. Doporučuje se písemně dohodnout poměr přerozdělování. 
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Co je tiché společenství? 
Jedná se o další způsob smluvní spolupráce. Tichý společník vloží 

na základě písemné smlouvy do podnikání určitý finanční obnos. Získává tím 
právo podílet se na podnikání a nárok na výplatu podílu ze zisku. Ve smlouvě 
musí být určen nejen nárok na zisk tichého společníka, ale také jeho povinnost 
podílet se ve stejném rozsahu i na ztrátě. Pokud by ztráta připadající na tichého 
společníka byla vyšší než jeho vklad, ručí za ztrátu do výše svého vkladu.  
Jaké má tiché společenství výhody a nevýhody? 

 Z hlediska firmy se dá hovořit spíše o výhodách. Tichý společník může 
být pro malého podnikatele jediným zdrojem dalšího kapitálu pro rozvoj 
společnosti, protože přístup k bankovnímu úvěru je často nemožný. Tichý 
společník nemá právo zasahovat do řízení firmy. Podíl na zisku tichého společníka 
se daní srážkovou daní. Zároveň je tento podíl na zisku zahrnutý také  
do celkového základu daně a zdaněn daní z příjmů.  
Můžu podnikat zároveň jako fyzická i právnická osoba? 
              Podle zásady „co není zakázáno, to je povoleno“ může FO podnikat 
zároveň jako PO. Platí ale určitá omezení daná OZ. Pokud je podnikatel  
společníkem PO a zároveň jednatelem této společnosti, nesmí podle § 136 OZ 
podnikat jako FO ve stejném nebo podobném oboru. Nesmí také jako jednatel PO 
vstupovat do jakýchkoli obchodních vztahů se svojí soukromou firmou (FO), i když 
se jedná o různé obory činnosti.  
Můžu jako FO zaměstnávat své rodinné příslušníky? 
             S výjimkou manželů či partnerů podle zákona o registrovaném partnerství 
má FO možnost zaměstnávat jakékoli jiné rodinné příslušníky. Zákaz zaměstnávat 
manžela, manželku či partnera  je stanoven zákoníkem práce v § 318.  
Můžu jako PO založená jednou osobou zaměstnávat sebe samu nebo své rodinné 
příslušníky?  
              U PO neexistují žádná omezení v zaměstnávání rodinných příslušníků. 
Je tedy možné zaměstnat i manžela či manželku, partnera z registrovaného 
partnerství nebo sebe samého. Pokud je podnikatel jediným společníkem PO 
a zároveň jejím jednatelem, musí být pracovní smlouva mezi PO a sebou samým 
uzavřena formou notářského zápisu.  

3.1.2 Porovnání počtu jednotlivých právních forem 
Ke konci roku 2007 bylo v ČR evidováno již téměř dva a půl miliónu ES. 

Následující tabulka č. 4 ukazuje v absolutních číslech rozdělení ES na právnické 
a fyzické osoby.   

 
Počet ekonom. subjektů   z toho  právnických osob      z toho fyzických osob 

2.481.863 553.352 1.928.511 

Tab.č. 4                  Počet právnických a fyzických osob v ČR v roce 2007                    Zdroj: ČSÚ 
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V tabulce č. 5 jsou v absolutních číslech a v procentech zaznamenány  

jednotlivé druhy PO. Vyplývá z ní, že více než 50 % z celkového počtu PO je 
tvořeno obchodními společnostmi. 
 

Registrované právnické osoby              Počet % 
Celkem   553.352          100,0 
z toho:      státní podniky                  602              0,1 

   družstva             14.887              2,7 
   nadace, nadační fondy               2.604              0,5 
   organizační složky státu                  366              0,1 
   příspěvkové organizace             11.090              2,0 
   sdružení FO, sdružení PO           103.988                    18,8 
   ostatní           129.597                   23,4 
   obchodní společnosti           290.218                  52,4 

Tab.č. 5                           Členění právnických osob v roce 2007                                    Zdroj: ČSÚ 

V tabulce č. 6 je vidět četnost a procentuálně vyjádřené rozčlenění 
jednotlivých druhů OS. Údaje ukazují, že podnikatelé nejčastěji volí jako právní 
formu svého podniku společnosti s ručením omezeným.    

  
Obchodní společnosti Počet % 
Celkem          290.218            100,0 
z toho: veřejné obchodní společnosti              7.579                2,6 
            společnosti s ručením omezeným          261.449              90,1 
            akciové společnosti            20.455                7,0 
            komanditní společnosti                 735                0,3 
Tab.č. 6                    Počet jednotlivých druhů OS v ČR v roce 2007                            Zdroj: ČSÚ 

FO mohou podnikat dle živnostenského či jiného zákona. Téměř 90 % FO 
podniká na základě ŽO, jak uvádí tabulka č. 7.  Pouhá desetina registrovaných FO 
koná svoji SVČ na základě jiného oprávnění. Jde o činnosti vyjmenované 
v § 3 ŽZ. Například se jedná o činnost notářů, advokátů, lékařů, tlumočníků. Jejich 
podnikání je regulováno jinými zákony.  

 
Registrované fyzické osoby Počet % 
Celkem  1.928.511            100,0 
z toho: dle živnostenského zákona         1.719.543              89,2 
            dle jiného zákona                        208.968              10,8 
 Tab.č. 7                Členění FO podle druhu oprávnění podnikat v roce 2007                 Zdroj: ČSÚ 

              Jaký podíl z celkového počtu téměř 4 miliónů platných živnostenských 
oprávnění tvořily v roce 2007 koncesované a ohlašovací živnosti, je zachyceno 
v tabulce č. 8. 
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Druhy živnostenských oprávnění Počet % 
Celkem         3.961.070           100,0 
z toho živnosti:  koncesované            122.593               3,1 
                          vázané            307.777               7,8 
                          řemeslné            714.574             18,0 
                          volné         2.816.126             71,1 
Tab.č. 8                        Počet ŽO podle jednotlivých druhů v roce 2007                           Zdroj: ČSÚ 

 

3.2 Výhody a nevýhody právnických osob 

3.2.1 Veřejná obchodní společnost  
Výhodou je absence povinnosti skládat počáteční vklad. Dalším plusem 

je skutečnost, že se zisk dělí mezi společníky a je zdaněn pouze DZP FO.  
Nevýhodou je ručení za závazky společnosti veškerým majetkem. To nese 

velké osobní riziko. Na vedení podniku se podílí všichni společníci. Odlišné názory 
na řešení problémů jsou příčinou konfliktů. 

3.2.2 Společnost s ručením omezeným 
Výhodou  je  omezené  ručení společníků do výše nesplaceného  vkladu 

a možnost splatit tento vklad do 5 let. Neodvádí se sociální pojištění z podílů 
na zisku vyplacených společníkům. K založení stačí i jedna osoba. 

Nevýhodou je nutnost složit vstupní kapitál v minimální výši 200 000 Kč. 
Před zápisem do OR musí každý společník splatit min. 30 % svého vkladu. Vklad 
na osobu nesmí být nižší než 20.000 Kč. Nevýhodou je obtížnější založení 
společnosti - sepsání společenské smlouvy, svolání valné hromady, návrh zápisu  
do OR. Zisk je daněn DZP PO. Vyplacené podíly na zisku se daní srážkovou daní. 

3.2.3 Komanditní společnost 
Výhodou je nízký nutný vstupní kapitál a omezené ručení do výše 

nesplaceného vkladu společníků. Ten vkládají pouze komandisté v minimální výši 
5.000 Kč. Žádný vklad nejsou povinni složit komplementáři. Zisk se dělí mezi  
komplementáře i komandisty. 

Nevýhodou je náročnější postup zakládání společnosti obdobně jako 
při vzniku s.r.o.  Nevýhodou pro komplementáře je ručení celým svým majetkem. 
Protože komandisté ručí jen do výše nesplaceného vkladu, vznikají  spory o chodu 
společnosti. Podíl na zisku komandistů je zdaňován DZP PO a vyplacené podíly 
ještě  srážkovou daní. Zisk komplementářů se zdaňuje DZP FO a podléhá také 
odvodu sociálního pojištění.   
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3.2.4  Akciová společnost 
              Výhodou je, že společníci nevkládají osobní vklad na vytvoření kapitálu. 
Ten se získá emitováním akcií, jejich upisováním. Akcionáři neručí za závazky 
společnosti. Při jejím zániku mají nárok na podíl likvidačního zůstatku. Mají nárok 
na výplatu dividend, z nich se neodvádí SP. 
              Nevýhodou je složitost založení a.s., nutný vysoký kapitál. Při emisi akcií 
bez veřejné nabídky musí být základní kapitál min. 2 milióny Kč, při veřejné 
nabídce min. 20 miliónů Kč. Zisk se daní DZP PO, dividendy srážkovou daní. 
Nevýhodou je náročné řízení a.s., povinnost ověřit uzávěrku auditorem, pravidelně 
zpracovávat výroční zprávy. Společnost ručí za závazky celým svým majetkem.    

3.2.5 Družstvo 
Výhodou je neomezenost počtu členů, kteří se sdružují pro uskutečnění 

určitých cílů. Členové neručí za závazky družstva. Vstup do družstva není 
administrativně náročný, členství vzniká zaplacením členského podílu. 

Nevýhodou je povinnost min. vkladu 50 tisíc Kč. Při založení družstva se 
musí vytvořit nedělitelný fond.  Založení družstva je náročné – nutná účast notáře, 
nutný zápis do OR. Družstvo ručí za závazky celým svým majetkem. Zisk družstva 
je zdaňován DZP PO. Podíly na zisku se daní navíc srážkovou daní. [1] [6]  

3.3 Fyzické osoby 

3.3.1 Jaké jsou výhody fyzických osob   
Založení firmy FO je velmi jednoduché. Není třeba žádný vstupní kapitál. 

Ostatní výdaje na vyřízení ŽO, dle kterého FO nejčastěji podnikají, jsou také 
nízké. Není třeba využít právních služeb. Správní poplatky jsou minimální. Čas 
nutný ke zřízení živnosti je ve srovnání s  PO zanedbatelný. Výhodou FO je 
svoboda rozhodování. Může lépe reagovat na změny, může utajit své záměry 
před konkurencí. Může pracovat individuálně nebo uzavřít smlouvu o spolupráci 
s jinými FO. Může přizvat manžela jako spolupracující osobu. Může se rozhodnout 
pro vedení daňové evidence nebo účetnictví. Má právo uplatnit náklady paušální 
částkou, pokud je to pro ni výhodnější. Zisk je zdaňován DZP  FO a podnikatel 
může uplatňovat nezdanitelné částky a odpočitatelné položky. [3] 

3.3.2 Jaké jejich nevýhody   
Nevýhodou je propojení firmy a soukromí. FO ručí za závazky neomezeně 

veškerým svým majetkem. Pokud se v podnikání nedaří, firma se dostane 
do ekonomických problémů. To má neblahé finanční dopady na rodinu. V případě 
nemoci FO může být ohrožen chod firmy. FO má horší pozici oproti PO při jednání 
o bankovním úvěru. Úspěch firmy je limitován dovednostmi, schopnostmi 
a znalostmi FO. Firmě se musí věnovat neustále. Časové vytížení je vysoké, 
minimum volného času působí jako stresor, dochází k pracovnímu vyhoření. [6]  

2009 11



Jiřina Glivická: Živnostenské podnikání 

 

3.4   Finanční a časová náročnost založení firmy  

3.4.1 Porovnání finanční náročnosti  
Při porovnávání finanční náročnosti založení PO a FO sledujeme výši 

nutného minimálního vkladu za subjekt jako celek a výši vkladu jednotlivých 
společníků. Dále správní poplatky za zápis do ŽR a OR. Za založení firmy 
na kontaktních místech se hradí poplatek 50 Kč. Z tabulky č. 9 vyplývá finanční 
náročnost dle jednotlivých právních forem a pořadí od nejméně finančně náročné.  

 

Právní forma subjektu 
Minim.   
vklad ES 
v Kč 

Minim.  
vklad na 
osobu 

Správ. 
popl.  
za ŽO  

Správ. 
popl. 
za OR 

Podání 
Czech 
POINT 

Pořadí 

dle ŽO – volná živnost 0 0 1000 0 50 1. 
dle ŽO – řemeslná živnost 0 0 1000 0 50 1. 
dle ŽO – vázaná živnost 0 0 1000 0 50 1. 
dle ŽO – koncesovaná živnost 0 0 1000 0 50 1. 
zemědělci dle zvláštní evidence  0 0 1000 0 50 1. 
v.o.s. 0 0 1000 5 000 50 2. 
s.r.o.    200.000  20 000 1000 5 000 50 5. 
a.s. (bez veřejné nabídky akcií) 2.000.000 dle osob 1000 5 000 50 6. 
k.s. (vklad pouze komandisté)        5 000      5 000 1000 5 000 50 3. 
družstvo      50.000 dle osob 1000 5 000 50 4. 

Tab.č. 9         Finanční náročnost založení ES dle jednotlivých právních forem        Zdroj: OZ, ŽZ 

3.4.2 Porovnání časové náročnosti  
Do porovnání časové náročnosti není zahrnutý čas na svolání valné 

hromady, sepsání společenské smlouvy, složení nutného vkladu společníků. Tyto 
doby jsou u každé právní formy jiné. Tabulka č. 10 pouze uvádí maximální počet 
dnů, které mají podnikatelé a úřady dle zákona k dispozici, na vyřízení všech 
potřebných záležitostí v procesu zahájení podnikání.     

 

Právní forma subjektu 
Založení 
- návrh 
do OR 

Zápis 
do ŽR 

Zápis 
do OR, 
jiný rej. 

Souhlas 
jiných 
orgánů 

Výzva  
k odstr.  
závad   

Pořadí   

dle ŽO – volná živnost 0 5 0 0 0 1. 
dle ŽO – řemeslná živnost 0 5 0 0 0 1. 
dle ŽO – vázaná živnost 0 5 0 0 0 1. 
dle ŽO – koncesovaná živnost 0 5 0 30 30 3. 
zemědělci dle zvláštní evidence  0 5 7 0 0 2. 
v.o.s. 90 5 5 0 0 4. 
s.r.o. 90 5 5 0 0 4. 
a.s. 90 5 5 0 0 4. 
k.s. 90 5 5 0 0 4. 
družstvo 90 5 5 0 0 4. 

Tab.č. 10         Časová náročnost založení ES dle jednotlivých právních forem        Zdroj: OZ, ŽZ 
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4 Živnostenské podnikání 

4.1 Stěžejní zákon upravující podmínky živnostenského 
podnikání 

Pokud se rozhodnu pro podnikání jako fyzická osoba dle živnostenského zákona, 
co musím udělat? 

Především ověřit, zda předmět podnikání skutečně spadá do působnosti 
ŽZ. Předmětem ŽP může být obchod, výroba nebo poskytování služeb. Dále je 
třeba zjistit, zda se jedná o živnost ohlašovací (řemeslná, vázaná, volná) nebo je 
na její provozování nutná koncese. Také je třeba ověřit, zda se nejedná o živnost, 
kterou je možné provozovat pouze FO s odbornou způsobilostí k výkonu  činnosti.  
Kde takové informace zjistím? 
             Hlavním zákonem, který podnikání dle ŽO řeší, je zákon č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání, v platném znění. Zákon upravuje veškeré podmínky 
podnikání FO. V přílohách zákona jsou vyjmenované jednotlivé činnosti, které jsou 
předmětem podnikání dle ŽO.   
Co dalšího zákon stanovuje?  

Protože za porušení povinností ze zákona vyplývajících následují postihy, 
je v zájmu každého podnikatele seznámit se s celým obsahem ŽZ.  

Živnostenský zákon vymezuje a stanoví:  
• pojem živnosti • činnosti mimo působnost ŽZ • subjekty oprávněné provozovat 
živnost • všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti • kdy a komu vzniká 
oprávnění provozovat živnost • překážky bránící provozování činnosti • podmínky 
pro provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce • doklady nutné 
pro prokázání odborné způsobilosti • podmínky pro využívání provozovny • druhy 
živností dle předmětu podnikání a rozsah oprávnění • povinnosti podnikatele 
při provozování činnosti • povinnosti podnikatele při vzniku, změně a zániku ŽO • 
řízení o koncesi • situace, při kterých ŽO zaniká nebo bude živnostenským úřadem 
zrušeno • co je živnostenský rejstřík • kontrola plnění povinností prováděná ŽÚ • 
přestupky FO a správní delikty FO a PO včetně výše pokut • 

4.2 Podmínky provozování živnosti  

4.2.1 Oprávněné subjekty  
Kdo nebo co je oprávněný subjekt?  

Každý, kdo je oprávněný provozovat živnost dle ŽZ. Tedy fyzické 
i právnické osoby, české i zahraniční, pokud splní podmínky stanovené tímto 
zákonem. Podnikat mohou ve stejném rozsahu a za stejných podmínek, pokud 
nevyplývá z tohoto nebo zvláštního zákona  něco jiného. 
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Jak se určí česká fyzická nebo právnická osoba? 
Za českou fyzickou osobu se považuje taková FO, která má bydliště 

(trvalý pobyt) na území ČR. Za českou právnickou osobu se považuje taková 
PO, která má na území ČR své sídlo.  

Zahraniční fyzická osoba, která musí mít pro pobyt v ČR povolení, musí 
přiložit k ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi povolení k dlouhodobému 
pobytu nebo vízum k pobytu nad 90 dnů. Fyzické osoby, kterým byl udělen azyl, 
podnikají za stejných podmínek jako české osoby. 

4.2.2 Všeobecné podmínky a zvláštní podmínky provozování živnosti FO 
Co patří mezi všeobecné podmínky? 

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami 
je dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost.  
Podle jakého zákona podnikají studenti středních škol? 

Mohou podnikat dle ŽZ. Pokud FO nemá potřebný věk nebo má soudem 
omezenou plnou způsobilost, může na žádost zákonného zástupce vydat soud 
souhlas s provozováním živnosti jménem a na účet této fyzické osoby. Zákonný 
zástupce pak ustanoví odpovědného zástupce. 
Co patří mezi zvláštní podmínky?  

Zvláštními podmínkami provozování živnosti je doložení odborné nebo jiné 
způsobilosti v případě, že to předpisy vyžadují. Splnění této způsobilosti může být 
osvědčeno dokladem o formální kvalifikaci (například výuční list, maturitní 
vysvědčení), průkazem způsobilosti (například zdravotní průkaz osvědčující dobrý 
zdravotní stav) nebo dokladem o výkonu předmětné činnosti (potvrzení o délce 
praxe v daném oboru).  

Pokud se jedná o činnosti podle přílohy č. 5 živnostenského zákona, tedy 
činnosti, které mohou vykonávat jen osoby s odbornou způsobilostí, musí být 
o těchto osobách vedena evidence a po dobu 3 let se musí archivovat kopie 
dokladů, které jejich odbornou způsobilost prokazují. 

4.2.3 Odpovědný zástupce 
Kdo je odpovědný zástupce? 

Jedná se o fyzickou osobu, která odpovídá za řádný provoz živnosti 
a za dodržování právních předpisů v oblasti ŽP. Odpovědného zástupce stanovuje 
podnikatel se souhlasem této osoby.  
Kdo může být odpovědným zástupcem? 

Každá osoba, která splňuje všeobecné i zvláštní podmínky provozování 
živnosti. Odpovědný zástupce může vykonávat svoji funkci nejvíce pro čtyři 
podnikatele. 

 

2009 14



Jiřina Glivická: Živnostenské podnikání 

 

Jsem povinen odpovědného zástupce ustanovit? 
Povinnost ustanovit odpovědného zástupce mají FO, které nesplňují 

zvláštní podmínky provozování činnosti a také PO, které provozují živnosti 
vyžadující splnění zvláštních podmínek. Podnikatel však může určit odpovědného 
zástupce i dobrovolně, kdy to zákon nevyžaduje. 

4.2.4 Provozovna 
Musím jako FO využívat jen jednu provozovnu? 

Počet provozoven není omezen, je ale potřeba ke každé z nich doložit 
doklad, kterým podnikatel prokáže právo tyto prostory ke své činnosti užívat. 
Zároveň je nutné mít každou provozovnu řádně označenou.  
Jak mám mít označenou provozovnu? 

Každá provozovna musí být označena obchodní firmou nebo názvem, 
nebo jménem a příjmením podnikatele a také identifikačním číslem organizace. 
Označení musí být dobře viditelné zvenčí a trvalé. Pokud jde o provozovnu 
poskytující služby nebo prodej zboží, musí být na viditelném místě vyznačena také 
provozní nebo prodejní doba, jméno a příjmení zodpovědné osoby. 
Může být provozovnou můj dům nebo byt? 

Ano, pokud je podnikatel vlastníkem domu nebo bytu, může zde 
provozovat svoji živnost. Pokud není vlastníkem těchto prostor, může zde 
vykonávat živnostenskou činnost jen se souhlasem vlastníka. Podmínkou 
je samozřejmě splnění hygienických, požárních a bezpečnostních předpisů.    
Mám zájem prodávat občerstvení z přívěsu auta, je přívěs provozovna?  

Ano, jedná se o mobilní provozovnu. Za mobilní provozovnu se považuje 
jakékoli zařízení, které lze přemístit a které bude stát na jednom místě nejdéle tři 
měsíce. Typickým příkladem jsou právě mobilní buňky nebo přívěsy pro prodej 
občerstvení v kempech. V těchto případech musí provozovatel doložit, že má 
oprávnění k záboru pozemku k umístění mobilní provozovny. 
Jak označit mobilní provozovnu?  

Mobilní provozovna musí být označena obdobně jako pevná provozovna. 
Navíc musí mít uvedeno sídlo firmy nebo místo podnikání, naopak nemusí být 
označena prodejní nebo provozní dobou. 
Mám ještě další povinnosti v souvislosti s provozovnou? 

Další povinnosti souvisí  již s výkonem  činnosti.  Důležité je mít vždy 
pro případnou kontrolu pracovníků ŽÚ na provozovně živnostenské oprávnění. 
Dále je třeba  mít  k dispozici doklady, kterými v případě  kontroly  můžeme  
doložit, jakým způsobem jsme získali zboží případně materiál nacházející 
se v provozovně. Pokud provozovna slouží k prodeji zboží nebo poskytování 
služeb, musí být během otevírací doby na provozovně osoba, která ovládá český 
nebo slovenský jazyk. 
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4.2.5 Překážky provozování živnosti 
Pokud splním všeobecné a zvláštní podmínky, můžu začít podnikat? 
            Pokud jsou splněny všechny nutné podmínky (všeobecné i zvláštní), 
je nutné ještě ověřit, že neexistují žádné další překážky provozování živnosti. 
Jaké to jsou překážky?  

Překážkou je zrušení  předchozího  živnostenského oprávnění z důvodů:   
-   vážného porušení podmínek určených rozhodnutím o koncesi 
-   neprovozování živnosti déle než 4 roky 
-   na návrh OSSZ pro neplnění závazků vůči státu 
-   neodstranění závad do jednoho roku od uplynutí lhůty pro jejich odstranění 
Komu bylo z těchto důvodů zrušeno ŽO, už nemůže žádat o nové?  
             Po uplynutí 3 let od nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení ŽO může FO 
znovu ohlašovat živnost nebo žádat o koncesi ve stejném nebo příbuzném oboru. 
             Pokud chce podnikatel žádat o koncesi v jiném oboru, může tak učinit 
po 1 roce od nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení předchozího ŽO. 
Pro ohlašovací živnost v jiném oboru omezení neplatí. 
Mohu podnikat, pokud jsem zaměstnaná a v současnosti na rodičovské dovolené? 
            Ano, je to možné. Zaměstnání, studium, pobírání rodičovského příspěvku, 
či pobírání důchodu není překážkou v podnikání. 
Pokud takové překážky nemám, jak postupovat dál?            
            Nyní nastává vlastní administrativní proces založení firmy. Návod, jak 
postupovat, je předmětem kapitoly č. 5. 

4.3 Hodnocení podmínek pro podnikání v ČR dle Světové                         
banky - Doing Business 

Světová banka každoročně vydává hodnocení stavu podnikatelského 
prostředí v jednotlivých státech světa za předchozí rok. [29] 

Hodnocení zahrnuje 10 ukazatelů, které sledují podmínky v oblasti:  
o zahájení podnikatelské činnosti (ZPČ) 
o získání stavebního povolení  (ZSP) 
o zaměstnávání pracovníků  (ZPR) 
o registrace nemovitostí k podnikání (RNP) 
o získání bankovního úvěru  (ZBÚ) 
o ochrany investorů   (OI) 
o placení daní    (PD) 
o zahraničního obchodu   (ZO) 
o získávání zakázek   (ZZ) 
o ukončení podnikatelské činnosti (UPČ) 
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Následující tabulka č.11 ukazuje, jaké místo mezi 181 státy světa zaujímá 
Česká republika v hodnocení Světové banky v letech 2007 a 2008.  

 

 Celkové
pořadí ZPČ ZSP ZPR RNP ZBÚ OI PD ZO ZZ UPČ 

2007 65 93 85 58 59 25 84 171 29 93 111 

2008 75 86 86 59 65 43 88 181 49 95 113 

změna - 10 + 7 - 1 - 1 - 6 - 18 - 4 - 10 - 20 - 2  - 2 

Tab.č. 11        Podnikatelské prostředí - pořadí ČR mezi 181 státy světa         Zdroj: Světová banka 

 
Přestože reformy podnikatelského prostředí u nás neustále probíhají, 

je jejich tempo ve srovnání s jinými ekonomikami pomalejší. To má za následek 
celkový pokles ČR ve světovém žebříčku o 10 míst. 

Zpráva SB nehodnotí makroekonomické ukazatele. Sleduje pouze 
ty faktory, které mohou vytvářet překážky bránící snadnějšímu rozvoji podnikání. 
V České republice je například velkým problémem převod firmy nebo nemovitosti. 
Průměrná doba k vyřízení agendy s tím spojené trvá v průměru 123 dnů. Také 
situace v oblasti obchodního soudnictví je velice špatná.   

Je potěšitelné, že se v oblasti zahájení podnikatelské činnosti pořadí 
ČR v  celosvětovém hodnocení zlepšilo během roku o 7 míst. (Světová banka) 

Ukazatel zahájení podnikatelské činnosti v sobě zahrnuje čtyři kritéria: 
o počet  potřebných kroků před zahájením činnosti  
o počet dnů potřebných k vyřízení těchto kroků 
o náklady na vyřízení (správní poplatky, notáři, právníci) 
o minimální potřebný kapitál   

Náklady na vyřízení živnosti a minimální potřebný kapitál se uvádí jako 
procentuální vyjádření vzhledem k objemu HDP na jednoho obyvatele. Následující 
tabulka č. 12 ukazuje srovnání ukazatele zahájení podnikatelské činnosti České 
republiky s průměrným ukazatelem zemí OECD. 

 

Kritéria hodnocení ČR             OECD 

Počet potřebných kroků   8,0   5,8 

Počet dnů potřebných k vyřízení 15,0               13,4 

Náklady na vyřízení   9,6   4,9 

Minimální potřebný kapitál 31,8 19,7 

Tab.č. 12           Ukazatel zahájení podnikatelské činnosti ČR a OECD          Zdroj: Světová banka   
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5 Povinnosti podnikatele při založení živnosti vůči 
jednotlivým orgánům státní správy 

5.1 Povinnosti k živnostenskému úřadu 

5.1.1  Získání živnostenského oprávnění 
Jak získám živnostenské oprávnění? 

Nejprve je třeba kontaktovat živnostenský úřad a předložit všechny 
potřebné doklady nutné pro vydání živnostenského oprávnění. Kontakt může být 
osobní, prostřednictvím pošty, s využitím kontaktních míst nebo elektronickou 
cestou.   
Jaké doklady musím  předložit? 

Především doklad, kterým prokážeme svojí totožnost – nejlépe tedy 
občanský průkaz. Dále je nutno prokázat svojí bezúhonnost výpisem z Rejstříku 
trestů. Pokud je u živnosti, kterou ohlašujeme, předepsáno splnění zvláštních 
podmínek, musí se předložit doklady, které potvrzují například naši kvalifikaci 
či délku praxe.  Posledním nutným dokladem je potvrzení o úhradě správního 
poplatku.  
Jaký formulář se vyplňuje a kde ho získám? 

Formulář, který slouží fyzickým osobám k ohlášení živnosti, je možné 
získat přímo na živnostenských úřadech – CRM. Je také přístupný k vytištění 
z internetových stránek Ministerstva průmyslu a obchodu nebo každého ŽÚ. 
Jedná se o Jednotný registrační formulář pro fyzické osoby,   viz příloha č. 1.  

5.1.2 Další ohlášení  
Jak ohlásit provozovnu?    

Provozovnu není nutno hlásit samostatně. Údaje o provozovně (adresa, 
předmět podnikání, údaje o vztahu k provozovně) se uvádí přímo v Jednotném 
registračním formuláři. Vztah k provozovně, tedy zda je osobním vlastnictvím 
podnikatele nebo ji bude využívat v rámci nájmu nebo pronájmu, se musí písemně 
doložit.    
Musí být odpovědný zástupce při ohlášení živnosti osobně přítomný? 

Odpovědný zástupce osobně přítomný být nemusí. Stačí, aby podnikatel 
doložil všechny potřebné doklady, které potvrzují, že odpovědný zástupce splňuje 
všeobecné i zvláštní podmínky pro provozování ohlašované živnosti. Zároveň  
žadatel o živnostenské oprávnění musí doložit čestné prohlášení odpovědného 
zástupce, že bude tuto funkci  zastávat. Jestliže není odpovědný zástupce osobně 
přítomen na ŽÚ, musí mít předkládané čestné prohlášení úřední ověření. 
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5.2 Povinnosti k finančnímu úřadu 

5.2.1 Registrační povinnost  
Proč se musím dobrovolně hlásit k placení daní? 

Každý stát získává prostředky do SR, rozpočtů ÚSC a fondů výběrem 
daní a poplatků od různých ES. Konkrétní daňové povinnosti plátců a poplatníků 
vyplývají ze samostatných daňových zákonů, řešících jednotlivé druhy daní 
a poplatků. Registrační povinnost vyplývá ze zákona č. 337/1992 Sb., o správě 
daní a poplatků, v platném znění. Paragraf 33 tohoto zákona říká, že poplatník, 
který získá ŽO, musí podat přihlášku k registraci u místně příslušného správce 
daně. Přihlášku k registraci musí podat také každý plátce daně. 
Kdo je místně příslušný správce daně? 

Jde o finanční úřady, které dohlíží na plnění daňových povinností 
subjektů. Místní příslušnost se určuje u FO podle místa jejich trvalého bydliště, 
u PO podle místa jejich sídla.  
Jaký je rozdíl mezi plátcem a poplatníkem?  

Poplatník je ten, jehož příjem, majetek nebo úkony jsou přímo zdaňovány. 
Tedy například každý zaměstnanec, kterému je srážena daň ze mzdy. 

Plátce je ten, kdo daň sráží a vybírá od poplatníků a za ně ji odvádí 
příslušnému správci daně. Srážku, výběr a odvod provádí na vlastní majetkovou 
odpovědnost.  
K jakým daním se tedy musím přihlásit ?  

Záleží na tom, zda FO bude vlastnit nemovitost používanou k podnikání, 
zda bude k podnikání využívat provozovnu, používat vozidlo, zda bude plátcem 
daně z přidané hodnoty, zda bude mít zaměstnance nebo bude mít odštěpný 
závod či provozovnu, kde se budou  provádět  srážky a výběr  daní.  
Fyzické osoby vždy podávají:   
o daňovou registraci pro FO 
o přihlášku k dani z příjmů FO 
Podle situace mohou podat: 
o registraci odštěpných závodů a provozoven 
o registraci pro plátcovy pokladny 
Mohou se přihlásit k následujícím daním:   
o dani z nemovitosti 
o dani silniční  
o dani z přidané hodnoty    
V případě, že bude mít FO zaměstnance, hlásí se jako plátce: 
o daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků  
o daně z příjmů vybírané zvláštní sazbou daně  
o zajišťující daň   
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5.2.2 Jednotlivé druhy přihlášek a lhůty pro přihlášení   
Která z přihlášek je nejdůležitější, jakou mám podat jako první? 

Nejprve  je nutné  podat  přihlášku k daňové  registraci, viz příloha č. 2. 
Jejím prostřednictvím se FO zároveň registruje k dani z příjmů fyzických osob.  

V případě, že chce být podnikatel od začátku své činnosti plátcem  DPH, 
musí na přihlášce k daňové registraci přihlášení k této dani označit. Zároveň 
ale musí vyplnit i samostatnou přihlášku k registraci k DPH, viz příloha č. 3. 

Pokud bude podnikatel při své činnosti využívat vlastní nemovitost,  musí 
se přihlásit k dani z nemovitosti. Stačí, že přihlášení označí v přihlášce k DR. 
Nemusí vyplňovat žádný další formulář. Stejně postupuje i při přihlášení  k silniční 
dani. Ještě je nutné uvést datum, kdy vznikla k těmto daním registrační povinnost. 
Pokud budu zaměstnávat pouze jednoho zaměstnance, musím to na FÚ hlásit?  

Nezáleží na počtu zaměstnanců. Zaměstnavatel se musí vždy přihlásit 
k DZP ze závislé činnosti a funkčních požitků z titulu plátce.  Bude totiž DZM svým 
zaměstnancům srážet, vybírat a za ně také odvádět. Stačí na DR vyznačit 
přihlášení k této dani a uvést datum vzniku povinnosti se k dani registrovat. Stejný 
postup je u DZP vybírané zvláštní sazbou a daně plátce zajišťujícího daň.  
Co znamená registrace odštěpného závodu a provozoven? 

Odštěpné závody jsou organizační složky podniku zapsané do OR. Pokud 
podnikatel vykonává činnost v těchto složkách nebo ve více provozovnách, opět 
provede jejich registraci prostřednictvím přihlášky k DR.   
Co se rozumí registrací plátcovy pokladny?  

Pokud má plátce daně z příjmů ze závislé  činnosti a funkčních požitků 
odštěpný  závod, kde se sráží a vybírají daně a jsou tam také uloženy doklady, 
je tato složka plátcovo pokladnou. FO ji musí registrovat označením v přihlášce 
k DR. Podle sídla složky je správcem daně místně příslušný FÚ.  
Do kdy se musím ke všem registracím a daním přihlásit? 

Po získání ŽO musí podnikatel podat přihlášku k DR do 30 dnů. Lhůta se 
počítá od následujícího dne, kdy je podnikatel oprávněn začít činnost vykonávat.  

V praxi se stává, že se podnikatel po získání ŽO na zahájení činnosti 
určitou dobu připravuje. Nakupuje zboží, zařizuje provozovnu.  Nemá hned příjmy, 
které podléhají dani. V takovém případě musí po skutečném získání prvních  
příjmů z podnikání tento fakt nahlásit do 30 dnů na FÚ.   

Do 15 dnů musí podnikatel – zaměstnavatel, podat jako plátce přihlášku 
k registraci daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků.   
Co musím ještě na FÚ vyřídit? 

Další povinnosti vůči FÚ při vstupu do podnikání FO nemá. Správce daně 
vydá osvědčení o registraci a přidělí daňové IČO, které musí FO při styku s FÚ 
vždy uvádět. Daňové IČO je odlišné od evidenčního IČO vydaného ŽÚ. 
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5.3 Povinnosti k okresní správě sociálního zabezpečení 

5.3.1 Registrační povinnost 
Proč se musím jako začínající podnikatel hlásit na OSSZ? 

Povinnost OSVČ oznámit zahájení činnosti na místně příslušné OSSZ 
vyplývá ze zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního 
zabezpečení, v platném znění. Pokud bude podnikatel činnost uskutečňovat 
společně s osobou z okruhu rodinných příslušníků a bude na ni rozdělovat 
podnikatelské příjmy a výdaje, má i tato osoba povinnost oznámit OSSZ zahájení 
spolupráce. I ona je považovaná za OSVČ.  
Co znamená OSVČ? 

Výraz OSVČ je definován v zákoně č. 155/1995 Sb., o důchodovém 
pojištění, v platném znění. Za osobu samostatně výdělečně činnou (OSVČ) 
je považována osoba s ukončenou povinnou školní docházkou a minimálním 
věkem 15 let, která vykonává samostatně výdělečnou činnost nebo spolupracuje 
při výkonu SVČ. OSVČ se používá jako označení FO pro účely důchodového, 
zdravotního, sociálního a nemocenského pojištění.  
Začínám podnikat. Stále jsem v pracovním poměru. Mám oznamovací povinnost 
vůči OSSZ? 

I v takovém případě se musí zahájení činnosti nahlásit. Při vyplňování 
tiskopisu Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti, viz příloha č. 4, 
však musí OSVČ označit, že se jedná o vedlejší SVČ. V takovém případě nemá 
podnikatel povinnost přihlásit se k DP a platit zálohy na pojistné.  
Čím prokážu, že patřím do kategorie vedlejší SVČ?  

Do vedlejší SVČ patří činnosti osob, které jsou v pracovním poměru a jsou 
u zaměstnavatele účastny na sociálním a nemocenském pojištění. OSVČ musí 
předložit potvrzení od zaměstnavatele, že za ni NP a SP odvádí. Důvodů 
pro zařazení do vedlejší SVČ je více, nejen souběh zaměstnání a podnikání.  
Jaké jsou další důvody pro zařazení do vedlejší SVČ a čím se to dokládá?  

Mezi nejčastější důvody patří pobírání rodičovského příspěvku nebo 
peněžité pomoci v mateřství, nárok na výplatu důchodu (starobního, plného 
i částečného invalidního), studium nezaopatřeného dítěte ve věku 15 až 26 let.  
Další důvody jsou uvedeny v § 9 zákona o důchodovém pojištění. Dokladem jsou 
potvrzení o studiu, potvrzení z ÚP o pobírání rodičovského příspěvku. V případě 
peněžité pomoci v mateřství nebo nároku na důchod si skutečnost ověří OSSZ 
ve své databázi.   
Budu jako OSVČ vykonávat činnost se zaměstnanci? Co musím nahlásit? 

Každá OSVČ, která bude mít zaměstnance, se musí podle § 93 zákona 
o nemocenském pojištění zapsat do registru zaměstnavatelů. Zároveň je povinna 
podle § 94 tohoto zákona zaregistrovat i své zaměstnance do registru pojištěnců. 
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5.3.2 Jednotlivé druhy přihlášek a lhůty pro přihlášení   
Jaké přihlášky musím jako OSVČ podat? 

Podle zákona o důchodovém pojištění je účast na pojištění povinná 
pro FO, mezi které jsou zařazeny podle § 5 také osoby samostatně výdělečně 
činné.  Při vyplnění Oznámení o zahájení samostatně výdělečné činnosti jako své 
hlavní činnosti se OSVČ prostřednictvím tohoto formuláře hlásí zároveň povinně 
k důchodovému pojištění. OSVČ zařazené do vedlejší SVČ se hlásit k DP nemusí. 
Můžu se jako podnikatel ve vedlejší SVČ přihlásit k DP dobrovolně? 

Ano, je to možné. Podnikatel vyplní Přihlášku OSVČ k  účasti 
na důchodovém pojištění, viz příloha č. 5, a bude platit zálohy na pojistné. Tato 
přihláška platí pouze na jeden kalendářní rok. Pokud bude OSVČ chtít pokračovat 
v pojištění i v dalších letech, musí tuto přihlášku vyplnit opakovaně. Podnikatel 
v hlavní SVČ se přihlašuje pouze jednou při zahájení činnosti.      
Mám povinnost hlásit se ještě k jiným pojištěním? 

Dobrovolně se mohou OSVČ ve vedlejší i hlavní činnosti přihlásit také 
k nemocenskému pojištění, viz příloha č. 6. V případě, že se k tomuto pojištění 
OSVČ v hlavní SVČ nepřihlásí, nemá nárok na výplatu nemocenských dávek 
v případě nemoci. Pokud se podnikatel, který je zároveň zaměstnán, přihlásí 
při své vedlejší OSVČ k NP dobrovolně, má nárok na pobírání nemocenských 
dávek dvakrát. Vždy z titulu zaměstnance a při dobrovolném pojištění i jako 
OSVČ.  
Do kdy musím jednotlivé oznamovací povinnosti a přihlášky podat?  

Ohlášení o zahájení činnosti musí OSVČ podat  do 8 dnů kalendářního 
měsíce, který následuje po měsíci, v němž byla zahájena SVČ. Přihlášku 
do registru zaměstnavatelů, viz příloha č. 7, je OSVČ povinna podat do 8 dnů 
od svého vzniku.  

Oznámením o nástupu do zaměstnání, viz příloha č. 8, je OSVČ povinna 
registrovat své zaměstnance do registru zaměstnanců. Přihlášení je nutno provést 
do 8 dnů ode dne nástupu osoby do zaměstnání. 

Pokud OSVČ zaměstnává pouze osoby v zaměstnání malého rozsahu, 
tedy ty, které mají hrubý příjem nižší než 2000 Kč, nemají tyto osoby povinnost 
platit SP a ZP. Tehdy se OSVČ nemusí hlásit do registru zaměstnavatelů.  

Jestliže hrubý příjem těchto zaměstnanců v některém měsíci překročí 
stanovený limit hrubého příjmu, vzniká jim povinnost SP i ZP platit.  V tomto 
případě musí OSVČ podat přihlášku do registru zaměstnavatelů a do registru 
zaměstnanců do 8 dnů  kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, v němž 
pojištění zaměstnanci vzniklo. 
             Registrace podává OSVČ zpětně ke dni nástupu osoby do zaměstnání 
malého rozsahu, nikoli až od měsíce, kdy vznikla povinnost SP a ZP platit. 
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5.4 Povinnosti k úřadu práce 

5.4.1 Oznamovací povinnosti 
Jaké mám povinnosti  k úřadu práce?  

Každý zaměstnavatel má povinnost na základě zákona č. 435/2004Sb., 
o zaměstnanosti, v platném znění, neprodleně oznámit volná pracovní místa. 
Pokud tedy začínající podnikatel svým vstupem do podnikání vytváří nová 
pracovní místa, na která chce přijmout zaměstnance, musí to oznámit na příslušný 
úřad práce.  
Jak mám postupovat?  

Podnikatel má několik možností, jak volná místa nahlásit. Může tak učinit 
osobně, prostřednictvím telefonu, faxem, mailem nebo elektronickou cestou 
přes internetové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí.  
Co musím nahlásit? 

Počet nově vytvářených míst, datum nástupu, místo výkonu práce, druh 
práce, pracovní pozici, požadované vzdělání a další znalosti uchazeče o místo, 
požadovaný pracovní úvazek, pracovní dobu, výši odměny za práci, zda jde 
o práci na dobu určitou či neurčitou.  
Hrozí mi nějaký postih, pokud volné místo nenahlásím? 

Zákon stanoví finanční postihy za neplnění povinností. V praxi je obtížné 
neplnění právě této povinnosti dokázat. Pokud však vytvoření nového pracovního 
místa podnikatel nahlásí a následně přijme uchazeče o zaměstnání, který 
je evidovaný na ÚP, má možnost získat příspěvek na úhradu mzdových nákladů 
za tohoto zaměstnance v rámci státního opatření aktivní politiky zaměstnanosti. 

5.4.2 Tiskopisy a lhůty pro ohlášení   
Kde získám potřebný tiskopis pro ohlášení nově vytvořeného místa?  

Ohlášení místa je možné telefonicky, faxem nebo mailem, z čehož 
vyplývá, že žádný tiskopis není nutno vyplňovat. Nejpohodlnější je zadávat volná 
místa přes internet na adrese http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/udrzbavm.                 
Pokud je třeba provést úpravy v parametrech volného místa nebo požadavek 
po obsazení místa zrušit, je to nejjednodušší cesta. Je zde možné také vyhledávat 
vhodné zaměstnance z databáze uchazečů o práci.  
Do kdy musím nahlásit nové místo? 

Ze zákona o zaměstnanosti vyplývá povinnost hlásit volná místa i s jejich 
charakteristikou do 10 kalendářních dnů od následujícího dne, kdy byla tato místa 
vytvořena nebo uvolněna.  
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5.5 Povinnosti ke zdravotním pojišťovnám 

5.5.1  Registrační povinnost 
Proč se musím hlásit na zdravotní pojišťovnu?  

Veřejné zdravotní pojištění slouží jako základ pro úhradu poskytnuté 
zdravotní péče pojištěným osobám. Jde o pojištění zákonné a je upraveno dvěma 
zákony. Prvním je zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, 
v platném znění, který mimo jiné stanovuje  právnickým i fyzickým  osobám  
ohlašovací  povinnost. Druhým zákonem, který určuje mimo jiné povinnosti platit 
pojistné nejen za sebe, ale také za své zaměstnance, je zákon č. 592/1992 Sb., 
o pojistném na všeobecném zdravotním pojištění, v platném znění. Při nesplnění 
těchto povinností hrozí výrazné peněžité sankce.   
Jsou povinnosti vůči různým zdravotním pojišťovnám stejné nebo odlišné?  

Povinnosti ke všem zdravotním pojišťovnám jsou stejné, liší se pouze 
vzhled formulářů, které je nutné vyplnit. Vzhledem k tomu, že největší procento 
pojištěnců a plátců je registrováno u Všeobecné zdravotní pojišťovny, budeme 
hovořit o povinnostech OSVČ vůči VZP. 
Co jsem povinen při zahájení činnosti pojišťovně nahlásit?  

Každá OSVČ je povinna oznámit VZP zahájení své činnosti. Oznámení 
splní vyplněním příslušného tiskopisu, na kterém uvede své rodné číslo, jméno, 
příjmení, trvalý pobyt OSVČ, datum zahájení podnikatelské činnosti, dále uvádí 
obchodní jméno, místo podnikání a IČO.   
Při zaměstnávání osob musím provést registraci obdobně jako na OSSZ? 

Ano. Nejprve je nutné přihlásit se jako plátce pojistného do registru 
zaměstnavatelů. Ve stanovené lhůtě musí zaměstnavatel podat také oznámení 
o všech svých zaměstnancích.  

5.5.2 Jednotlivé druhy přihlášek a lhůty pro přihlášení   
Jakou přihlášku musím vyplnit za sebe a do kdy mám povinnost ji podat? 

OSVČ oznamuje zahájení své činnosti tiskopisem Oznámení pojištěnce, 
viz příloha č. 9. Pro tuto povinnost platí osmidenní lhůta, počítaná ode dne 
zahájení činnosti. 
Jaký tiskopis a do kdy musím odevzdat jako zaměstnavatel? 

Jako zaměstnavatel je OSVČ povinna se registrovat tiskopisem Přihláška 
zaměstnavatele – plátce pojistného, viz příloha č. 10, také do osmi  dnů od vzniku 
skutečnosti.  

Zároveň je jako zaměstnavatel OSVČ povinna přihlásit zaměstnance 
Hromadným oznámením zaměstnavatele, viz příloha č. 11, k účasti na zdravotním 
pojištění. I zde platí lhůta 8 dnů ode dne, kdy došlo k přijetí zaměstnance 
do pracovního poměru. 
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6 Možnosti administrativního zjednodušení 

6.1 Czech POINT 

6.1.1 Co to je Czech POINT? 
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál - Czech POINT 

je označení pro službu, která má zajistit jednoduchou komunikaci občana s orgány 
veřejné správy.  Pro tyto účely byly zřízeny kanceláře CP nejprve na obecních 
úřadech, krajských úřadech, později na poštách a jiných institucích. Dnes je 
v provozu kolem 3 500  kontaktních míst. 

Tato asistovaná místa veřejné správy mají umožňovat kontakt občana 
s různými institucemi podle hesla „Obíhají data, nikoli občan“. Jak vyplývá 
z názvu, může občan na KM podat různá oznámení, požádat o úřední ověření 
dokumentů. Může požádat o vytištění potřebných dokumentů nebo převedení 
úředních listin do elektronické podoby. Může zjistit údaje o své osobě, které jsou 
zaneseny do centrálních registrů státní správy.   

 Nejčastěji občané žádají  o výpis z rejstříku trestů. Ty tvoří polovinu všech 
žádostí. Druhým nejčastějším požadavkem je výpis z katastru nemovitostí. Dále 
se vydávají výpisy z OR a ŽR. Výše poplatků se odvíjí od počtu stran. První strana 
výpisu stojí 100 Kč, každá další 50 Kč. Výpis z rejstříku trestů stojí 50 Kč. 

Od 1.1.2009 CP rozšířily služby o další agendy, které ale při zřizování  
ŽO podnikatel nevyužije. Další rozšíření služeb má vstoupit v platnost 1.7.2009.  

6.1.2 Ohlášení živnosti, žádost o koncesi 
S účinností novely ŽZ od 1.7.2008 mohou začínající podnikatelé učinit 

podání k ŽÚ ve všech kancelářích CP. Podle tvůrců projektu tato možnost proces 
založení živnosti zjednoduší a urychlí. Praxe je ale komplikovanější a ve srovnání 
s dalšími možnostmi nepatří mezi nejlepší.   

CP nemají k dispozici JRF. Žadatel si tiskopis musí nejprve sám opatřit. 
Může využít  internetových stránek MPO nebo ŽÚ, odtud formulář  vytisknout 
a po vyplnění předat na CP. Tam je JRF převeden do elektronické podoby 
a odeslán na ŽÚ. Další možností je vyplnit JRF elektronicky na internetových 
stránkách HK. Tím žadatel získá identifikační kód podání. Tento kód předá na CP, 
odkud  pracovníci odešlou JRF elektronickou cestou na ŽÚ.  

Další listiny nutné pro doložení splnění podmínek k získání ŽO, například 
výuční list, nejsou CP schopné odeslat na ŽÚ. Žadatel musí doklady do 15 dnů 
od podání JRF s průvodním dopisem doručit na ŽÚ osobně nebo poštou. 

Pro doložení vlastnického vztahu k nemovitosti, která bude využívána 
pro podnikání, poskytne CP výpis z KN. Ten je však také třeba následně doručit 
poštou či osobně na ŽÚ. Od 1.7.2009 budou tuto službu CP již poskytovat. Teprve 
pak mohou být pro začínající podnikatele skutečným přínosem. 
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6.2 Osobní elektronická podání 

6.2.1  Podání k živnostenskému úřadu 
Se zavedením elektronických podpisů se před občany otevřela možnost 

komunikovat s úřady na dálku. Postupující elektronizace veřejné správy umožňuje 
od 1.10.2008 ohlásit živnost nebo podat žádat o koncesi pohodlně ze svého 
domova a počítače prostřednictvím elektronického formuláře. 

Postup je zcela jednoduchý. Stačí vstoupit na stránky http://www.rzp.cz. 
Odtud si zájemce o EPO registrace k živnostenskému podnikání stáhne zdarma 
aplikaci JRF. Formulář vyplní, podepíše svým e-podpisem a odešle na vybraný 
ŽÚ. Pokud ŽÚ zjistí chybu nebo neúplnost údajů, vyzve k jejich opravě na svém 
pracovišti. To způsobuje zbytečné zdržení celého procesu.  

Podnikatel navíc musí všechna další potvrzení a doklady poslat dodatečně 
poštou nebo doručit na ŽÚ osobně.   

Výhodou EPO je pouze to, že můžeme sledovat v jakém stavu se naše 
žádost nachází. Po zadání podacího čísla JRF lze zjistit, zda už byla žádost 
doručena na ŽÚ, prochází právě zpracováním nebo zda je vyřízena. Po pěti dnech 
od podání máme možnost na kontaktním místě Czech POINT požádat o výpis 
ze živnostenského rejstříku a získat tím doklad o oprávnění podnikat dle ŽZ.  

6.2.2 Podání k dalším institucím 
Navzdory postupující  elektronizaci státní správy není možné uskutečnit 

vůči institucím všechna osobní podání, registrace a přihlášky.  
Pouze ÚP umožňují elektronickou cestou ohlásit nově vytvořená pracovní 

místa a splnit tak jednu z povinností při vstupu do podnikání. Aplikaci hlášení 
volných míst je možné stáhnout bezplatně na stránkách http://portal.mpsv.cz. 

Na stránkách MFČR je odkaz na Českou daňovou správu. Zde je 
na adrese http://cds.mfcr.cz k dispozici stažení aplikace EPO. Ta však umožňuje 
pouze vyplnění a odeslání daňových přiznání. Přihlášku k registraci FO však nelze 
provést.   

Také ČSSZ na stránkách http://www.cssz.cz nabízí možnost EPO. 
Je možné podávat přehledy k nemocenskému pojištění, přehledy o příjmech nebo 
evidenční listy důchodového pojištění. Podat Oznámení o zahájení činnosti OSVČ 
však umožněno není. 

Obdobná situace je také u VZP. Prostřednictvím Portálu VZP je možné 
podávat elektronickou cestou Přehledy o příjmech a výdajích OSVČ a Přehledy 
o platbách a vyúčtování pojistného. Aplikaci EPO je možné stáhnout ze stránek 
http://www.vzp.cz. Ani ona neumožňuje odeslání Oznámení o zahájení SVČ.  

Při dosavadní úrovni elektronických služeb jednotlivých orgánů státní 
správy je nejjednodušší a nejrychlejší využít ke splnění povinností při vstupu 
do podnikání služby Centrálních registračních míst. 
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6.3 CRM systém 

6.3.1 Smysl a význam CRM 
Jak vyplynulo z předchozích kapitol, musí FO vstupující do podnikání 

splnit řadu oznamovacích a registračních povinností vůči orgánům státní správy 
a jiným institucím. Veškeré tyto záležitosti může nyní vyřídit na obecním ŽÚ. 

Od 1.8.2006 začaly ŽÚ plnit funkci Centrálních registračních míst. 
Smyslem jejich zavedení byla snaha zjednodušit a urychlit náročný  administrativní 
proces při vstupu do podnikání. Podnikatelé nemuseli obíhat osobně všechny 
úřady. Stačilo na ŽÚ vyplnit JRF, viz příloha č. 12.   

V počátku zavádění CRM vyplnil zájemce o podnikání kromě JRF také 
klasické papírové formuláře pro další úřady. Tato oznámení, registrace a přihlášky 
pak Centrální registrační místa fyzicky doručila na příslušné instituce.  

Zavádění CRM do praxe ale nebylo jednoduchou záležitostí.  Záleželo 
na schopnostech a ochotě pracovníků ŽÚ pomáhat podnikatelům při vyplňování 
potřebných formulářů. To přineslo nutnost proškolit tyto pracovníky, aby tiskopisy 
pro ostatní orgány státní správy byly vyplněny bezchybně a úplně. Jinak 
by docházelo k průtahům a zpomalení celého procesu registrace. Podle ohlasů 
podnikatelů byla už tato fáze zavádění CRM jednoznačným ulehčením.  

6.3.2 Funkce CRM 
V současné době je činnost CRM daleko efektivnější. S postupnou 

elektronizací veřejné správy se funkce CRM rozšiřují. Ještě více zjednodušují celý 
proces založení  živnosti na ŽÚ a proces registrací na dalších úřadech přes CRM.  

Dnes podnikateli stačí přinést s sebou na příslušné CRM potřebné 
doklady, kterými doloží splnění všeobecných a zvláštních podmínek pro ohlášení 
živnosti nebo k žádosti o koncesi. Také doloží doklad o zaplacení správního 
poplatku za vyřízení ŽO ve výši 1000 Kč. Poplatek může uhradit přímo na CRM.  

Pracovník ŽÚ tyto doklady převezme. Překontroluje, zda jsou dostatečné  
pro své potřeby ŽÚ okopíruje. Sám elektronickou cestou ověří 

bezúhonnost podnikatele. Poplatek za takto získaný výpis z rejstříku trestů se 
zvlášť neplatí.  

Údaje z občanského průkazu a dalších dokladů zadá pracovník přímo 
do počítače do elektronického JRF. Formulář vytiskne, předá podnikateli vyplněné 
údaje ke kontrole a k potvrzení jejich správnosti podpisem. Pokud podnikatel 
ohlašuje živnost a dodá veškeré potřebné doklady, provede ŽÚ ihned elektronicky 
zápis do ŽR. Okamžitě může také vytisknout podnikateli živnostenské oprávnění.  

Po domluvě s klientem může pracovník CRM zadané údaje „překlopit“ 
do databází dalších orgánů a institucí a provést tak automaticky potřebné 
registrace. Stačí tedy návštěva pouze jednoho úřadu, aby veškeré povinnosti 
podrobně rozepsané v 5. kapitole  byly vyřízeny. 
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6.4 Budoucnost  

6.4.1 Slučování registrů 
13.2.2009 byl v poslanecké sněmovně projednán a schválen návrh 

zákona o základních registrech. Smyslem zákona je vytvořit přehlednější 
a jednodušší prostředí pro činnost orgánů státní správy ve prospěch občanů. 
Návrh zákona byl postoupen ke schvalování do Senátu Parlamentu ČR. 

V současné době se shodné údaje o občanech zbytečně vyskytují 
v několika registrech. Naopak z důvodu zestárnutí databáze jednoho úřadu,  
pečlivou aktualizací databáze úřadu jiného, jsou vedeny o stejném člověku 
rozporné informace. Údaje z dosavadních centrálních registrů i registrů, které 
si vedou různé úřady pro své potřeby, mají být zařazeny do čtyř základních 
informačních registrů.   

Registr obyvatel převezme údaje z evidence obyvatel ČR, evidence 
cizinců s trvalým pobytem v ČR, evidence občanských průkazů a cestovních pasů. 
Spravovat ho bude MVČR.   

Registr práv a povinností bude osahovat práva a povinnosti občanů 
a firem ve vztahu k úřadům, práva ke vstupu do databází základních registrů, 
soupis činností vykonávaných orgány VS. I zde bude správcem MVČR.  

Registr osob bude spravovat Český statistický úřad.  Povede údaje 
o právnických osobách, podnikajících FO, orgánech veřejné správy. Spojí údaje 
ze živnostenského a obchodního rejstříku  a dalších evidencí o ES.  

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí spojí údaje z katastru 
nemovitostí, registru sčítacích obvodů, budov a registru adres. Správu bude 
vykonávat Český úřad zeměměřický a katastrální.  

Úřady začnou registry využívat od dne účinnosti zákona o základních 
registrech – tedy od 1.7. 2010. Všechny údaje uložené v databázích nebude třeba 
ověřovat z hlediska jejich správnosti. Budou brány jako důvěryhodné a platné. 
Registry budou propojeny informačním systémem. Změna se nahlásí na jednom 
úřadu, který ji zadá do databáze. Pokud se podnikající občan přestěhuje, změna 
se promítne v registru územní identifikace. Pokud je bydliště zároveň i místem 
podnikání, systém změní údaje také v registru osob.  

Data budou chráněna pomocí šifrování. Systém ze zdrojových dat vytvoří 
identifikátory občanů. Ty na rozdíl od rodných čísel nebudou vypovídat o žádných 
osobních datech. Spravovat je bude Úřad na ochranu osobních údajů. 

Při vyřizování záležitostí s orgány státní správy si úředníci v případě 
potřeby všechny nutné údaje ze základních registrů zjistí. Budou mít oprávnění  
získat jen ty informace, které k výkonu své činnosti potřebují. Při každém vstupu 
do systému se bude muset oprávněná osoba prokázat svým identifikačním číslem 
a uvést důvod, pro který získaná data vyhledává. Občané budou mít možnost 
vidět, jaké údaje o nich státní orgány vedou. A nejen to. Budou mít přehled, kdo 
si o nich informace z registrů zjišťoval, kdy a za jakým účelem. 
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6.4.2 Datové schránky  
            Zákon 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů, v platném znění, který vstoupil v platnost 19.8.2008, počítá 
od 1.7.2009 se zřizováním DS. Zřizovatelem a správcem datových schránek je 
MVČR, provozovatelem Česká pošta. Informační systém DS má přispět k dalšímu 
zjednodušení komunikačních vazeb mezi orgány státní správy a vnějšími subjekty. 
Plný provoz datových schránek se plánuje od 1.10.2009.     
             Datové schránky si mohou dobrovolně zřídit všechny FO a také všechny 
podnikající FO v ČR. PO zapsané v OR a orgány veřejné moci si DS musí zřídit 
povinně. Nově vznikajícím PO bude schránka zřízena automaticky při zápisu 
do OR. Všechny tyto subjekty mají právo na jednu DS.  
             Zájemce o DS bude moci bezplatně požádat o zřízení DS na určeném 
tiskopisu. Žádost musí podepsat osobně na úřadu nebo musí být podpis úředně 
ověřen. Nejjednodušší je využít e-podpis. Datová schránka bude zřízena do 3 dnů 
po podání žádosti. Zpřístupní se okamžikem prvního přihlášení pomocí 
přístupových údajů zaslaných MVČR. Pokud ji majitel nezpřístupní osobně do 15 
dnů po doručení přístupových údajů, provede se aktivace DS automaticky. Od té 
doby mají všechny orgány povinnost  komunikovat přednostně přes DS.                     

DS je elektronické úložiště sloužící k přijímání a odesílání písemností 
při komunikaci s veřejnou správou formou datové zprávy. Nemůže se využít 
pro kontakt s jinými DS osob. Úřady za odeslání DZ budou České poště hradit 
poplatek. Za DZ směrem k úřadům se platit nebude. DS nebudou sloužit jako 
archivy dokumentů. Každý došlý dokument se nejpozději po 90 dnech z DS 
automaticky vymaže. Při příchodu nové datové zprávy systém příjemce vyrozumí 
prostřednictvím e-mailu nebo SMS. Písemnosti se považují za doručené 
okamžikem vstupu oprávněné osoby do DS. Pokud si písemnost ve schránce 
příjemce „nepřebere“, považuje se dnem převzetí 10 den po doručení DZ.   

Každá DS má svůj jedinečný identifikátor. Při komunikaci s úřady nemusí 
mít vlastník DS svůj vlastní e-podpis. Při odeslání dotazu, žádosti, odvolání či jiné 
komunikaci s úřadem se připojí k dokumentu tento identifikátor. Potvrzuje, že 
dokument je zcela autentický, že po jeho odeslání nedošlo k žádnému zásahu 
nepovolanou osobou.  

Jak se bude při EPO k úřadům postupovat? V kartotéce budou založeny 
všechny dostupné formuláře. Uživatel DS vyhledá potřebný tiskopis podle situace, 
kterou chce s úřady řešit. Jde o stížnosti, dotazy, hlášení, odvolání, přihlášky, 
žaloby a další stovky tiskopisů. V nich se automaticky předvyplní osobní údaje 
o občanovi, jméno, adresa atd. Uživatel dopíše vše potřebné. Z adresáře orgánů 
vybere tu instituci, se kterou chce komunikovat a odešle. Osobní identifikátor se 
připojí k datové zprávě, zároveň se zpráva označí datem odeslání. Do datové 
schránky přijde zpětně odpověď úřadu, jak naše EPO vyřídil.    

DS mohou používat také osoby bez přístupu k internetu. Na kontaktních 
místech Czech POINT bude možné do své DS vstupovat. Pracovníci zároveň 
mohou na místě provést oboustrannou konverzi úřadních dokumentů.   
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6.4.3 Autorizovaná konverze 
Zákon 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 

dokumentů, v platném znění, který nabývá účinnosti 1.7.2009, stanoví podmínky 
pro převádění klasických dokumentů do elektronické podoby a opačně. Řeší 
způsob ověřování a dokladování shody listinné a elektronické podoby dokumentu.  

Oboustrannou konverzi dokumentů budou pro své potřeby provádět 
orgány státní správy. Pro potřeby veřejnosti budou za poplatek tyto služby 
poskytovat kontaktní místa Czech POINT. Konverzi budou provádět pouze 
pracovníci, kteří složí u MVČR příslušnou zkoušku a získají osvědčení.    

Dokumenty, které budou takto převedeny z jedné formy do druhé, bude 
nutné opatřit ověřovací doložkou. S ní budou mít tyto dokumenty stejný právní 
účinek jako originály.  

Ověřovací doložka dokládá pouze shodnost konvertovaných dokumentů. 
Nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů v dokumentech. Ověřovací doložka 
musí vždy obsahovat následující údaje. Kdo konverzi provedl, pořadové číslo 
konverze, počet listů. Musí být vyznačena informace o kvalifikovaném časovém 
razítku, které dokládá datum a čas podpisu dokumentu.   

6.4.4  Digitalizace veřejné správy 
 24.2. 2009 bylo podepsáno memorandum o spolupráci MVČR a ČTV. 

Spolupráce má přispět k rozšíření služeb státní správy pro občany prostřednictvím  
televize. ČTV jako veřejnoprávní televize má ze zákona povinnost poskytovat 
nestranné, objektivní a vyvážené informace.  

Ke splnění tohoto cíle je třeba dokončit celoplošně digitalizaci pozemního 
televizního vysílání. Kapacita sítě bude při dosavadním rozsahu vysílání ČTV 
nevyužita. Volná kapacita bude uvolněna pro zavedení T Služeb. ČTV bude 
zajišťovat  technickou  stránku projektu tak, aby odpovídala požadavkům státní 
správy. Po vybudování potřebné infrastruktury bude možné poskytovat přes 
televizní obrazovku informace odděleně na různých úrovních regionů –  
celostátních, krajských, obecních. Ke konkrétním občanům se tak dostanou 
konkrétní a aktuální informace. T Služby budou napojeny také na národní 
informační krizový systém. Koncem roku by měly být spuštěny první zkušební 
projekty.  

Hlavním cílem digitalizace veřejné správy je odstranit tzv. digital divide. 
Odstranit rozdělení obyvatel na dvě části. Jedna má možnost přístupu k moderním 
komunikačním a informačním prostředkům, druhá tuto možnost nemá. Druhé 
skupině občanů by umožnila digitalizace veřejné správy nejen přístup 
k informacím, ale také možnost komunikovat s úřady. Digitální síť je schopna 
zajistit oboustranný přenos signálů. Informace  se tak mohou dostat nejen 
k občanovi, ale také opačným směrem. Takový systém přenosu dat by umožnil 
vyřizovat úřední záležitosti ze svého domova pomocí televize. To je ale ještě velmi 
vzdálená budoucnost. 
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6.4.5 Shrnutí možností administrativního zjednodušení 
Z rozboru současného stavu vyplynulo, že žádný z projektů, které mají 

přispět ke zlepšení situace, nebyl zatím dokončen. Proto se o výrazném 
zjednodušení administrativní zátěže hovořit nedá. Podle vyjádření pracovníků 
živnostenského úřadu v Bílině a Mostě nebyl od 1.10.2008 do dnešního dne 
podán jediný elektronický JRF a to právě z důvodu, že ostatní doklady nelze 
na úřad zaslat elektronickou cestou. 

Kontaktní místa Czech POINT nejsou schopna poskytovat převedení 
listinných dokumentů přinesených občanem do elektronické podoby a jejich 
odeslání na příslušný úřad. Přestože technicky by konverzi dokumentů byly 
schopny provést, nemohou tuto službu poskytnout. Dokument převedený 
do elektronické podoby nesmí být z důvodů důvěrného obsahu posílán na úřad 
prostřednictvím e-mailu.  

Čeká se na zavedení DS. Jejich prostřednictvím už bude Czech POINT 
oprávněn konvertované doklady úřadům předávat. Úspěšnost používání 
informačního systému datových schránek bude velmi záležet  na počtu osob, které 
si DS zřídí. Pokud se budou využívat pouze DS subjektů, které je musí mít zřízeny 
ze zákona, administrativní náročnost se naopak ještě zvětší. Část agendy budou 
úředníci vyřizovat elektronickou cestou, část klasickým „papírovým“ způsobem.  

Je otázkou, zda přes DS podnikajících osob bude možné provádět 
veškerou komunikaci s úřady. Zda bude možno posílat také všechna hlášení, 
přehledy a přiznání vůči OSSZ, FÚ nebo zdravotním pojišťovnám. Pokud datová 
schránka propojí všechny jednotlivé portály orgánů státní správy a institucí, jejichž 
prostřednictvím je možno dnes vybraná elektronická podání učinit, pak mají 
datové schránky u malých podnikatelů budoucnost.   

Při zavádění  nových způsobů využití informačních a komunikačních 
technologií není problém jen ve finanční náročnosti. Záleží také na přístupu 
provozovatelů jednotlivých systémů, zda budou souhlasit s jejich propojením 
do jednoho informačního sytému. Očekává se, že kartotéka tiskopisů se bude 
postupně naplňovat a možnosti komunikace se budou rozšiřovat. Podle informace 
pracovníků přípravného týmu DS není zatím jasné, zda FÚ a další orgány budou 
i nadále požadovat k některým podáním e-podpis. Očekává se, že postupně 
všechny orgány státní moci budou pro osvědčení platnosti podání uznávat 
jedinečný identifikátor DS.  

Velmi záleží také na ochotě úředníků přijmout nové postupy práce. 
Za současného stavu elektronizace státní správy je nejvhodnějším způsobem 
vyřízení živnostenského oprávnění osobní návštěva živnostenského úřadu. 
Pracovníci při nejasnostech zodpoví otázky a na místě ověří vše potřebné. Žádost 
ihned zpracují a podnikatel může na počkání získat  výpis ze živnostenského 
rejstříku. Zároveň se provedou veškerá oznámení a registrace na ostatní orgány 
státní správy s využitím služeb CRM. Jaká bude situace po uvedení všech 
plánovaných nebo dosud částečně realizovaných projektů na snížení 
administrativní zátěže, ukáže čas.  

 

2009 31



Jiřina Glivická: Živnostenské podnikání 

 

7 Závěr 

Hlavním cílem bakalářské práce na téma „Živnostenské podnikání, 
povinnosti začínajících podnikatelů vůči orgánům státní správy při vstupu 
do živnostenského podnikání“  bylo vytvořit metodiku pro zájemce o podnikání 
na základě živnostenského oprávnění a upozornit na možnosti administrativního 
zjednodušení při vyřizování nutné agendy.  

 Práce je obsahově rozdělena do několika částí. V první části stručně 
přiblížila historii podnikání a vyzdvihla jeho význam pro společnost. Je zřejmé, že 
zvláště význam podnikání drobných podnikatelů na základě živnostenského 
oprávnění, bude v blízké době narůstat. Současná hospodářská krize má 
za následek zhoršující se ekonomickou situaci podniků. Podniky omezují výrobu, 
propouští zaměstnance. Ti z nich, kteří se nechtějí spoléhat na pomoc státu 
a rozhodnou se vzít svůj další pracovní osud do svých rukou a začít podnikat, se 
ocitnou ve zcela neznámém světě. První část práce proto zároveň upozornila na 
řadu důležitých právních norem, se kterými se budou při své podnikatelské 
činnosti setkávat. Každý podnikatel ale musí počítat s tím, že výčet zákonů není 
zdaleka úplný. Také musí vzít v úvahu, že se zákony novelizují, vznikají nové 
a proto je důležité, aby tuto oblast pozorně sledovali. 

Druhá část práce podala přehled o možných právních formách podnikání, 
předložila jejich srovnání z hlediska časové i finanční náročnosti. Ukázala hlavní 
výhody a nevýhody podnikání FO i jednotlivých druhů PO. Poskytla dostatek 
informací drobným podnikatelům pro jejich rozhodnutí o volbě právní formy svého 
podniku. Je třeba zdůraznit, že optimální právní forma neexistuje. Podnikatel musí 
vždy dobře zvážit všechna pro a proti. Pro malé podnikatele se jeví jako 
nejvhodnější začít podnikat jako FO. Přejít na podnikání formou s.r.o. či jiné 
obchodní společnosti může později.  

Třetí část se zabývala vlastní problematikou živnostenského podnikání. 
Seznámila podnikatele podrobněji se živnostenským zákonem, věnovala se  
základním podmínkám, které musí zájemce pro získání podnikatelského 
oprávnění splnit. Formou konkrétních otázek a odpovědí upozornila také 
na překážky podnikání, využívání provozoven nebo záležitosti týkající se 
odpovědného zástupce. Kromě toho poskytla přehled o úrovni podnikatelského 
prostředí v naší zemi. Hodnocení stavu podnikatelského prostředí provádí Světová 
banka a srovnává každý rok přes 180 zemí celého světa. Z tohoto hodnocení 
nevyšla Česká republika nejlépe. Umístění našeho státu na žebříčku zemí světa 
je důkazem, že dosavadní snahy o zlepšení podnikatelského prostředí jsou 
nedostatečné.  

Ve čtvrté části byly vysvětleny povinnosti vůči jednotlivým orgánům státní 
správy. Každé instituci byla věnována samostatná podkapitola. Vždy byl stručně 
uveden přehled oznamovacích nebo přihlašovacích povinností i se zákonnými 
lhůtami pro jejich podání. Tato kapitola byla nejnáročnější částí bakalářské práce 
vzhledem k šíři problematiky, kterou se zabývala. Každá z oblastí, kterou mají  
jednotlivé orgány na starosti, jsou natolik rozsáhlé a složité, že by mohly být 
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tématem samostatné práce. Proto se tato bakalářská práce soustředila pouze 
na základní povinnosti při vstupu do podnikání a nevysvětluje záměrně různé 
výjimky. Podnikatele je proto vhodné odkázat v případě nejasností na zkušené 
pracovníky orgánů státní správy. S jejich pomocí legislativním úskalím projdou 
bez zbytečných starostí a obav z hrozby následného postihu z porušení 
povinností.  

Pátá část se zaměřila na možnosti administrativního zjednodušení. 
Zhodnotila současné možnosti, ale také uvedla stručný nástin projektů, kterými 
chce stát v budoucnosti zjednodušit a zefektivnit výkon veřejné správy. Jestliže 
čtvrtá část práce byla vzhledem k rozsahu nejnáročnější, pak tato část patřila 
k těm nejzajímavějším.     

Bakalářská práce byla vypracována jako praktický rádce pro všechny, 
kteří se rozhodli udělat důležitý životní a profesní krok a jsou ochotni věnovat své 
vědomosti,  schopnosti a um, svůj čas a elán k vytváření hodnot uspokojujících 
potřeby společnosti i potřeby vlastní.  

Záměr bakalářské práce, zodpovědět srozumitelným způsobem nejčastěji 
kladené otázky začínajících podnikatelů týkající se problematiky živnostenského 
podnikání, byl podle mého názoru splněn. 
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