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Summary 

Work converge the disputableness of bussiness according to Trade law. It is dealing 

with the comparisom between Trade law in Slovakia and Czech Republic. First chapter 

brings near the conception of this law. Consequently the next point is the difference in the 

disjointedness of Trade law in Czech republic and Slovak republic. Another part of this 

bachelor work will clear up the matter of consequence of bussiness for economic 

developememt and to bring near the statistic data about actual Trade law authorization in 

individual years. At the close of the work the appurtenances to working-out the bussiness 

animus for acquest the bussiness allowance are introduced. The practiacl example of 

working-out bussiness allowance is then introduced in the addition of this bachelor work. 

 

Key words: Trade law, legislative comparison, statistic data, Trade data authorization, 

bussiness allowance 

 

Anotace 

Předloţená práce přibliţuje problematiku podnikání podle Ţivnostenského zákona. 

Zabývá se legislativním srovnáním Ţivnostenského zákona v České republice a 

v Slovenské republice.  První kapitola přiblíţí základní pojmy Ţivnostenského zákona. 

Následně  jsou objasněný  zásadní rozdílí v rozdělení ţivností v České republice a 

v Slovenské republice.  Další část bakalářské práce objasní význam podnikání pro rozvoj 

ekonomiky a přiblíţí statistické údaje o platných ţivnostenských oprávněních 

v jednotlivých letech. Na  závěr  práce jsou uvedeny náleţitosti k vypracování 

podnikatelského záměru pro získání příspěvku na podnikání. Praktický příklad 

vypracovaného podnikatelského záměru je pak uveden v přílohách bakalářské práce. 

 

Klíčová slova: Ţivnostenský zákon, legislativní srovnání, statistické údaje, ţivnostenské 

oprávnění, podnikatelský záměr 
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Seznam zkratek 

CRM           Centrální registrační místa      

DIČ                   Daňové identifikační číslo 

DPH                 Daň z přidané hodnoty 

JRF                    Jednotný registrační formulář 

MŠMT              Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy 

OSSZ                Okresní správa sociálního zabezpečení 

OSVČ               Osoba samostatně výdělečně činná 

SZČO                 Samostatne zárobkovo činná osoba          
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1   ÚVOD 

      Vývoj podnikání sahá jiţ do dávné historie. Neustále vznikal problém v kvalitě 

výrobku a spotřebitel proto býval často poškozen. To byl impulz pro první právní úpravy 

podnikání. V Československu v předválečném období bylo malé a střední podnikání 

vcelku bohatě rozvinuto. Československo patřilo k patnáctí nejprůmyslověji rozvinutým 

zemím světa. Ze 720 007 ţivnostenských subjektů jich bylo 642 505 o velikosti do  pěti 

pracovníků [1]. Ve třicátých letech se na východní země orientovalo jen malé procento 

zahraničního obchodu. Toto bylo zachováno aţ do února 1948. Po druhé světové válce 

formou likvidace soukromých podniků došlo k postupnému obratu ve vývoji 

československého hospodářství. V roce 1945 byly podniky nad 500 zaměstnanců 

znárodněny. V roce 1948 byly znárodněny podniky nad 50 zaměstnanců. Trţně 

orientovaná ekonomika se změnila na centrálně plánované hospodářství.  V roce 1948 

hrubý domácí produkt z malého a středního  podniká klesl z 20 %  na 6 %  v roce 1953 a 

3,5 % v roce 1954.  Jen 1 % to bylo jiţ v roce 1961 [2]. Období v letech 1970- 1989 

znamenalo stále větší problém v ekonomice. Z těchto důvodu od roku 1977 začal národní 

výbor udělovat povolení k vykonávaní některých druhů sluţeb. I přes tyto aktivity došlo 

v roce 1989 k potlačení soukromého vlastnictví, takţe počet samostatně výdělečných osob 

v Československu dosáhl 1,2 % [3].Převáţnou většinu tvořili řemeslníci. Sametová 

revoluce v roce 1989 přinesla transformační, reorganizační a restrukturalizační změny. 

Díky makroekonomické a privatizační politice vlády rostla podnikatelská sféra a důleţitou 

roli začal hrát soukromý sektor. V roce 1989 bylo registrováno pouze 19 000 podniků. 

V roce 1990 však tento počet velice prudce vzrostl na 178 973 ekonomických subjektů a 

v roce 1992 aţ na 1 118 636 [4]. Dnem 1. Ledna 1992 vstoupil do účinnosti Ţivnostenský 

zákon, který patří v současné době mezi základní právní normy, které upravují vztahy mezi 

podnikateli a státem. Zákon je koncipován jako obecná právní norma, která upravuje 

podmínky podnikání. Neobsahuje ustanovení, která regulují provozování ţivností. 

Ţivnostenský zákon je těsně spjat s občanským zákoníkem, s obchodním zákoníkem, 

zákonem trestním, právními předpisy technického charakteru a ţivnostenským úřadem. 
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 Předmětem bakalářské práce je přiblíţit orientaci v současném ţivnostenském 

systému. V jednotlivých bodech se pokusím vysvětlit co je ţivnost a co zaloţení ţivnosti 

obnáší. Jako občanka Slovenské republiky studující v České republice jsem pojala 

bakalářskou práci  jako legislativní srovnání Ţivnostenského zákona v Slovenské republice 

a v České republice. Součástí bakalářské práce je podnikatelský záměr vytvořený pro účely 

získání příspěvku na podnikání od Úřadu práce. 



Dáša Papíková : Problematika podnikání podle ţivnostenského zákona 

2011 
 3 

2  TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

V této kapitole budou popsány základní pojmy ţivnostenského zákona. Patří sem 

definice pojmu ţivnost a subjekty oprávněné provozovat ţivnost. 

2.1   Ţivnost 

            Podmínky ţivnostenského podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb. ČR, o 

ţivnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů (ţivnostenský zákon). Ţivnost 

můţe provozovat fyzická i právnická osoba pokud splní všeobecné v některých případech i 

zvláštní podmínky a nemá překáţky v provozování ţivnosti. Ţivnost je dle ţivnostenského 

zákona definovaná takto: Ţivnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním 

jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosaţení zisku a za podmínek stanovených 

zákonem o ţivnostenském podnikání.[9] 

Legislativní srovnání: Ve slovenském ţivnostenském zákoně je toto znění totoţné. 

Podmínky ţivnostenského podnikání a kontrolu nad jeho splňováním upravuje zákon č. 

455/1991 Zb. SR, o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon) v znění pozdějších 

předpisů.[10] 

2.2   Subjekty oprávněné provozovat ţivnost 

             Ţivnost můţe provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li zákonem 

stanovené podmínky.Je-li tato osoba s bydlištěm, resp. Sídlem, mimo území České 

republiky, můţe provozovat ţivnost stejným způsobem jako česká osoba. Zahraniční 

fyzická osoba, která v zahraničí nepodniká a hodlá provozovat ţivnost na území České 

republiky, musí mít povolení (doklad prokazující udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo 

povolení k dlouhodobému pobytu), to neplatí pro organizační sloţku firmy. Podnikat dále 

můţe fyzická osoba se statutem azylanta a nově téţ také rodinní příslušníci azylantů.[9] 
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Legislativní srovnání: Porovnáním obou zákonů jsem došla ke zjištění, ţe začátek 

znění platí pro zahraniční fyzickou osobu, stejně tak i na území Slovenské republiky. U 

obou zákonů jde o HLAVU II §5. V českém ţivnostenském zákoně je tento paragraf 

rozšířen o předloţení dokladu potvrzujícím určité skutečnosti, včetně jeho překladu do 

českého jazyka provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. To 

jen pokud tento doklad nebyl vydán v českém jazyce. Pravost podpisu a otisku razítka na 

originálech předkládaných dokladů, které byly vydány v zahraničí, musí být ověřeny. Ve 

slovenském ţivnostenském zákoně pokračuje tento paragraf jako §5, zaručující všem 

osobám stejné jednání v pracovně právních vztazích. Zakazuje se diskriminace i z důvodu 

manţelského stavu a rodinného stavu, barvy pleti, jazyka, politického nebo jiného 

smýšlení, zdravotního postiţení, věku, majetku, rodu, nebo jiného postavení.[10]   

2.3   Podmínky provozování ţivnosti 

Podmínky provozování ţivnosti platí pro fyzickou i právnickou osobu, která musí 

splnit podmínky stanovené zákony pro ţivnost. 

2.3.1   Všeobecné podmínky provozování ţivnosti 

Mezi všeobecné podmínky provozování ţivnosti patří dosaţení věku 18 let, 

způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost. Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona 

nepovaţuje osoba, která spáchala úmyslný trestný čin v souvislosti s podnikáním, anebo 

s předmětem podnikání, který ohlašuje. Bezúhonnost se prokazuje výpisem z Rejstříku 

trestů, zahraniční fyzická osoba předloţí veškeré potřebné doklady
1
. Výpis z Rejstříku 

trestů se předává v elektronické podobě způsobem dálkového přístupu.[9] 

Legislativní srovnání: Všeobecní podmínky jsou u slovenské právnické osoby 

stejné. Ale v souvislosti s podnikáním musí tyto podmínky u slovenské právnické osoby 

splnit jedna fyzická osoba, nebo osoby, které jsou jejím statutárním orgánem. U zahraniční 

osoby musí všeobecné podmínky plnit osoba zodpovědná za vedení podniků vedoucího 

podniku a u organizační sloţky podniku - vedoucí organizační sloţky zahraniční 

osoby.[10] 

                                                 
1
 Podle §46 odstavce (1) písmena a) nebo b) Ţivnostenského zákona  
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2.3.2   Zvláštní podmínky provozování ţivnosti 

Pokud je tento zákon nebo zvláštní předpisy vyţadují, jsou zvláštními podmínkami 

provozování ţivností odborná nebo jiná způsobilost. Při doplnění poţadavků na odbornou 

způsobilost nebo v případě jiné změny po vzniku ţivnostenského oprávnění, není třeba 

prokázání praxe u podnikatele, kterému trvá dotčená ţivnost a u odpovědného zástupce 

dotčené ţivnosti, jestli ji vykonával jiţ před změnou. Odbornou způsobilost lze prokázat i 

dokladem vydaným příslušným odborným orgánem v souladu s předpisy. Odbornou 

způsobilost lze také dokázat dokladem o odborné kvalifikaci. Tak můţe učinit jak občan 

České republiky, tak i občan jiného členského státu Evropské unie. Tyto doklady 

prokazují, ţe předmětná činnost byla vykonávána v jiném členském státě Evropské 

unie.[9] 

Legislativní srovnání: U slovenské ţivnosti ,,Osobitnými podmienkami 

prevádzkovania  ţivnosti“ je také odborná nebo jiná způsobilost. Tento předpis je doplněn 

o  §36 aţ 39 zákona č. 48/2002 Z.z. Jedná se o pobyt cizinců a o změnu a doplnění 

některých zákonu v znění předpisu. Zákon č. 365/2004 Z.pojednává o stejném zacházení 

v některých oblastech a o ochraně před diskriminací, také o doplnění antidiskriminačního 

zákona. U právnické osoby plní samostatné podmínky její zodpovědný zástupce, pokud 

tento zákon neustanovuje jinak. ,,Osobitná odborná spôsobilosť“ je souhrn teoretických 

vědomostí, praktických schopností a ovládaní technických nebo technologických postupů, 

které plní kaţdý podle § 7 odst. 1.[10] 

2.4   Překáţky provozování ţivnosti 

Ţivnost nemůţe provozovat fyzická nebo právnická osoba, na jejíţ majetek byl 

prohlášen konkurz, nebo osoba, u níţ byl zamítnut insolventní návrh, protoţe majetek 

dluţníka nepostačoval k úhradě nákladů insolventního řízení, nebo byl-li zrušen konkurz, 

protoţe majetek dluţníka je zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů. Ţivnostenský úřad 

můţe v rámci správního uváţení uvedené překáţky prominout, a to kdyţ dluţník prokáţe, 

ţe jsou u něho předpoklady pro řádné plnění povinností při podnikání a pro řádné plnění 

finančních závazků. Vyloučeny z podnikání jsou dále osoby, jimţ byl soudem nebo 

správním orgánem uloţen trest zákazu provozování ţivnosti v daném oboru, nebo kterým 

bylo zrušeno ţivnostenské oprávnění pro závaţná porušení povinností. Jestliţe soud 

v insolventním řízení nařídil předběţné opatření, jímţ fyzickou nebo právnickou osobu, 
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jejíţ úpadek nebo hrozící úpadek se v tomto řízení řeší, omezil v nakládané s majetkovou 

podstatou, můţe taková osoba učinit úkony související se vznikem, změnou nebo zrušením 

ţivnostenského oprávnění jen s písemným souhlasem předběţného insolventního 

správce.[9] 

Legislativní srovnání: Na území Slovenské republiky jsou překáţky provozování 

ţivnosti stejné.[10] 

2.5   Ţivnostenské oprávnění 

Ţivnostenské oprávnění vzniká právnickým osobám zapsaným do obchodního 

rejstříku, právnickým osobám, které se do obchodního rejstříku nezapisují a fyzickým 

osobám. U ţivnosti ohlašovacích dnem ohlášení § 47 odst. 5 větě druhé
2
, u koncesovaných 

ţivností dnem nabytí udělení koncese. 

Ţivnostenské oprávnění prokazuje podnikatel výpisem ze ţivnostenského rejstříku, 

nebo rozhodnutím o udělení koncese. Ţivnostenský úřad potvrdí splnění podmínek 

provozování ţivnosti vydáním výpisu zahraničním fyzickým osobám, které hodlají na 

území České republiky provozovat ţivnost prostřednictvím organizační sloţky podniku, 

popřípadě orgánům nebo osobám oprávněným podat návrh na zápis české právnické osoby 

do obchodního nebo obdobného rejstříku. Do devadesáti dnů ode dne doručení výpisu jsou 

osoby povinny podat návrh na zápis do obchodního rejstříku. Pokud zápis nepodají, 

rozhodne ţivnostenský úřad o nesplnění podmínek ţivnostenského oprávnění. Vzniká-li 

oprávnění fyzické osobě a dosud jí nebylo přiděleno identifikační číslo osoby, přidělí ho 

ţivnostenský úřad prostřednictvím správce základního registru osob
3
. Toto oprávnění není 

přenosné na jinou osobu, pokud tak nestanoví tento zákon.[9] 

Legislativní srovnání:Oprávnění provozovat ţivnost vzniká právnickým osobám 

zapsaným do obchodního rejstříku, ale i právnickým osobám, které se do obchodního 

rejstříku nezapisují. Fyzickým osobám, které bydlí ve státech Evropské unie, vzniká 

oprávnění dnem ohlášení. Dnem ohlášení také vzniká oprávnění členským státem 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Den, který má splněny všechny 

náleţitosti se bere dnem ohlášení. Osvědčení podmínek ustanovených tímto zákonem a 

                                                 
2
Neodstraní-li ohlašovatel závady ve stanovené nebo prodlouţené lhůtě, ţivnostenský úřad zahájí řízení a 

rozhodne o tom, ţe ţivnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo. 
3
Registr osob obsahuje údaje o všech osobách, tedy ekonomických jednotkách či subjektech podnikatelského 

i nepodnikatelského charakteru:  <http://www.szrcr.cz/registr-osob> 

http://www.szrcr.cz/registr-osob
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výpis z ţivnostenského rejstříku jsou průkazem ţivnostenského oprávnění. Stejně jako při 

ţivnostenském oprávnění v České republice není moţný přenos na jinou osobu. Jiná osoba 

můţe toto oprávnění vykonávat jen kdyţ tak stanoví tento zákon.[10] 

2.6   Provozování ţivnosti prostřednictvím odpovědného zástupce 

Odpovědný zástupce je s podnikatelem ve smluvním vztahu. Funkci odpovědného 

zástupce nelze vykonávat více neţ pro čtyři podnikatele. Také musí splňovat všeobecné i 

zvláštní podmínky provozovaní ţivnosti. Nejsou u něj překáţky provozováni ţivnosti a 

nebylo mu zrušeno nebo pozastaveno ţivnostenské oprávnění po dobu jednoho roku. 

Odpovědný zástupce není členem dozorčí rady a kontrolního orgánu u právnické osoby, 

které vykonává funkci odpovědného zástupce. Do této funkce ustanoví osobu, která je 

statutárním orgánem, nebo jeho členem či jinou osobou. V některých případech je 

podnikatel povinen ustanovit odpovědného zástupce.[9] 

Legislativní srovnání: Podstatné náleţitosti jsou u slovenského odpovědného 

zástupce stejné. Liší se doba pozastavení nebo zrušení ţivnostenského oprávnění, která je 

po dobu tří let. Dále funkci odpovědného zástupce nejde vykonávat více neţ pro jednu 

provozovnu. V některých případech ţivnostenský úřad povolí podnikateli výjimku.[10] 

2.7   Pokračování  ţivnosti při úmrtí podnikatele 

Zemře-li podnikatel, mohou v ţivnosti pokračovat aţ do skončení řízení o 

projednání dědictví: 

a) správce dědictví 

b) dědicové ze zákona, pokud není dědiců ze závěti 

c) dědicové ze závěti a pozůstalý manţel nebo partner, i kdyţ není dědicem, je-li 

spoluvlastníkem majetku pouţívaného k provozování ţivnosti 

d) povinní oznámit ţivnostenskému úřadu své úmysly ve lhůtě tří měsíců od úmrtí 

podnikatele. Správce dědictví nebo insolventní správce je povinen oznámit 

pokračováni v provozování ţivnosti do jednoho měsíce od doby, kdy byl 

ustanoven do insolventní správce ustanovený soudem podle zvláštního právního 

předpisu, nejdéle však do skončení insolventního řízení 
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e) pozůstalý manţel nebo partner splňující podmínku uvedenou v písm. c) pokud v 

ţivnosti nepokračují dědicové. 

Pokud osoby uvedené v odstavci b), c) a e) chtějí dále pokračovat v provozování ţivností, 

jsou funkce.[9] 

Legislativní srovnání: Slovenská republika má stejné podmínky zákona při úmrtí 

podnikatele. Jediným rozdílem je lhůta oznámení ţivnostenskému úřadu. Osoby uvedeny 

v odstavci b), c) a e), jsou povinní oznámit své úmysly ve lhůtě jednoho měsíce. Správce 

dědictví oznámí své úmysly do jednoho měsíce od stanovení do funkce.[10] 

2.8   Povinnosti podnikatele 

Základní povinnosti podnikatele definuje z hlediska ţivnostenského práva 

Ţivnostenský zákon: 

 Podnikatel, který provozuje svou ţivnost prostřednictvím odpovědného 

zástupce, tj. zejména nesplňuje-li sám zvláštní podmínky provozování 

ţivnosti, je povinen zajistit účast odpovědného zástupce při provozování 

ţivnosti v potřebném rozsahu 

 Podnikatel je povinen v místě podnikání, resp. v sídle, zajistit přijímání 

písemností. Pro tyto účely je dále povinen viditelně označit místo podnikání 

(pokud se liší od bydliště), resp. sídlo, označit viditelně obchodní firmou, 

nebo názvem, nebo jménem a příjmením a identifikačním číslem. 

 Podnikatel je povinen na poţádání předloţit kontrolnímu orgánu doklady 

prokazující způsob nabytí prodávaného zboţí nebo materiálu pouţívaného k 

poskytování sluţeb, a to přímo na provozovně, ve které je prodáváno zboţí 

nebo poskytována sluţba, a nemá-li provozovnu, v místě podnikání nebo 

sídle. 

 Podnikatel je povinen zajistit, aby v provozovně určené pro prodej zboţí 

nebo poskytování sluţeb spotřebitelům byla v prodejní nebo provozní době 

přítomna osoba se znalostí českého jazyka. 
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 Podnikatel a všechny další fyzické osoby provozující činnost, která je 

předmětem ţivnosti, osoby jednající jejich jménem a odpovědný zástupce 

jsou povinni pracovníkům ţivnostenského úřadu prokázat totoţnost. 

 Hodlá-li podnikatel přerušit provozování ţivnosti na dobu delší neţ 6 

měsíců, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit 

ţivnostenskému úřadu. Stejně tak pokračování v přerušené ţivnosti je 

podnikatel povinen předem písemně oznámit. 

 Podnikatel je povinen vydat na ţádost zákazníka doklady o prodeji zboţí a o 

poskytnutí sluţby. Na dokladu musí být uvedeno označení podnikatele 

obchodní firmou, popřípadě názvem nebo jménem a příjmením, a 

identifikačním číslem, datum prodeje zboţí nebo poskytnutí sluţby, druh 

zboţí nebo sluţby a cena, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. 

 Během roku musíte vést daňovou evidenci nebo evidenci příjmů, pokud 

budete uplatňovat paušální výdaje.  Po skončení roku se podává na finanční 

úřad daňové přiznání a platí se daň z příjmu. 

 Pokud uplatňujete výdaje na auto, musíte vést tuto evidenci a po konci roku 

podat daňové přiznání. 

 Pokud máte podnikání jako hlavní činnost, musíte platit pojištění zdravotní 

pojišťovně a  Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). 

 Pokud jste se zaregistrovali jako plátci DPH, musíte vést evidenci podle 

zákona o DPH. Daňové přiznání k DPH se pak podává kaţdé čtvrtletí.[9] 

Legislativní srovnání: Pro Slovenskou republiku stejné.[10] 

2.9   Druhy ţivností 

Ţivnosti dělíme dle ţivnostenského zákona na: 

a) ohlašovací, které při splnění stanovených podmínek smějí být provozovány na 

základě ohlášení 

b) koncesované [9] 
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Legislativní srovnání: Slovenský Ţivnostenský zákon dělí ţivnosti na: 

a) řemeslné, kde je odborná způsobilost podmíněná vyučením v oboru,  

b) vázané, kde je podmínkou způsobilost získaná jiným způsobem  

c) volné, kde není jako podmínka provozování ţivnosti stanovená odborná 

způsobilost.[10] 

2.9.1   Ţivnosti ohlašovací 

Mezi ohlašovací ţivnosti patří ţivnosti: 

1. řemeslné 

2. vázané  

3. volná [9] 

2.9.1.1   Ţivnosti řemeslné 

Ţivnosti řemeslné jsou uvedené v příloze č.1 Ţivnostenského zákona. V této příloze 

je uveden seznam řemesel, které se řadí mezi typická řemesla. 

Pro jejich získání a provozování je podmínkou výuční list, nebo maturita v oboru, 

nebo diplom v oboru, nebo vykonáni jednoroční praxe v oboru. Doklady o odborné 

způsobilosti mohou být nahrazeny i dalšími doklady, například osvědčením o rekvalifikaci 

vydaným institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy, nebo 

ministerstvem, do jehoţ působnosti patří odvětví, v němţ je ţivnost provozována, a 

dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru, nebo vykonání šestileté praxe v oboru.[9] 

Legislativní srovnání: Ve slovenském Ţivnostenském zákoně stejné. Ten je však 

doplněn o zkušební komisi na vykonání kvalifikační zkoušky. Zřizuje a jejích členy na 

návrh Slovenské ţivnostenské komory jmenuje a odvolává Ministerstvo vnitra Slovenské 

republiky. Členem zkušební komise je zástupce Ministerství vnitra Slovenské republiky, 

Slovenské ţivnostenské komory, ţivnostenského společenství v odboru a stavovské 

komory v odboru, pokud jsou zřízeny, a zástupce příslušné střední školy nebo vysoké 

školy. Za vykonání kvalifikační zkoušky se platí úhrada, která zodpovídá nákladům, které 

jsou s tím spojené. Úhradu určí Slovenská ţivnostenská komora, je taky jejím 

příjmem.[10] 
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2.9.1.2   Ţivnosti vázané 

Odborná způsobilost pro vázané ţivnosti je stanovena přílohou č. 2 k tomuto 

zákonu nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze. Občan 

České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie můţe prokázat odbornou 

způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle 

zákona o uznávání odborné kvalifikace.[9] 

Legislativní srovnání: Slovenský Ţivnostenský zákon má vázané ţivnosti v příloze 

č. 2 k tomuto zákonu. Odborná způsobilost pro vázané ţivnosti je upravená zvláštními 

předpisy uvedenými v příloze č. 2  zákona, nebo stanovená touto přílohou.[10] 

2.9.1.3   Ţivnost volná 

Ţivnost volná je ţivnost opravňující k výkonu činností, pro jejichţ provozování 

tento zákon nevyţaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti. K získání 

ţivnostenského oprávnění pro ţivnost volnou musí být splněny všeobecné podmínky. 

Ţivnost volná a obory činností, které náleţí do ţivnosti volné, jsou uvedeny v příloze č. 4 k 

tomuto zákonu.[9] 

Legislativní srovnání: U obou zákonů stejné znění. Ministerstvo vnitra Slovenské 

republiky zveřejní na svých internetových stránkách seznam odporučených označení 

nejčastěji pouţívaných volných ţivností a jejích obsahové vymezení. Ohlašovatel si smí 

zvolit i jinou ţivnost, která není uvedená v seznamu.[10] 

2.9.2   Ţivnosti koncesované 

  Odborná způsobilost pro koncesované ţivnosti je stanovena přílohou č. 3 k tomuto 

zákonu nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze. Občan 

České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie můţe prokázat odbornou 

způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle 

zákona o uznávání odborné kvalifikace. Ţivnostenský úřad stanoví nebo změní podnikateli 

podmínky provozování ţivnosti na základě tohoto zákona anebo na základě zvláštních 

právních předpisů.[9] 

Legislativní srovnání: Od 1. 6 2010 nabývá platnost zákon č. 136/2010 Z.z. Podle 

tohoto zákona jsou koncesované ţivnosti zrušeny.[10] 
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3   PODNIKÁNÍ PODLE ŢIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA 

            V této kapitole objasním význam podnikání pro rozvoj ekonomiky. Porovnám 

postup zaloţení ţivnosti v České a Slovenské republice. Jako praktický příklad uvedu 

podnikatelský záměr pro získání příspěvku na podnikání. 

3.1   Význam podnikání pro rozvoj ekonomiky 

Jádrem podnikání je ochota a odvaha převzít odpovědnost za tvorbu společenský 

potřebných hodnot. Při podnikání dochází také k uspokojování potřeb a k vytváření 

pracovních míst, coţ přispívá ke kvalitě ţivota. Význam podnikání pro rozvoj ekonomiky 

spočívá v tom, ţe podniky představují důleţitý zdroj financí do veřejného rozpočtů. Tak 

vzniká harmonický vztah mezi podnikatelskými subjekty a veřejnými rozpočty (obr. 1) Na 

jedné straně odchází finanční toky od podniků do přerozdělovacích procesů a na straně 

druhé z veřejných prostředků financování k podporování podnikatelských aktivit. Objem 

finančních prostředků ze strany podniků odpovídá výtěţkům z daní a odvodů sociálního a 

zdravotního pojištění. Povaha podnikatelské činnosti se v České republice výrazně mění. 

Počínaje ,,sametovou“ revolucí v roce 1989, která byla impulzem k společensko-

ekonomické proměně. Charakter podnikání se nemění jen v České republice, ale i 

v Evropské unii, která v integračním procese úspěšně pokračuje. V procesu 

internacionalizace se podniky začleňují do světového hospodářství. Hlavní příčina změn 

v celém světě je viděna v globalizaci. Proces globalizace urychluje vědecko-technický 

pokrok, rozvíjí mezinárodní obchod, a tak se stává hlavní hnací silou ekonomického růstu. 

Ekonomika se nemůţe vyvíjet izolovaně od společnosti. Podnikatele vědí co vyrábět, co a 

kde prodávat a jaké sluţby poskytovat. Vláda, kraje a obce však musí vytvářet podmínky 

pro podnikání [4].  
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Obrázek 1. Vztah podniků a veřejných rozpočtů 

Zdroj: A. Malach, J. Skřítecký 

 

3.2   Postup při zaloţení ţivnosti v České republice 

Zahájení  ţivnostenského  podnikáni  začíná na Ţivnostenském úřadě vyplněním 

jednotného registračního formuláře. Můţe se stát, ţe JRF
4
 vyplní úřednice sama,  

Ţivnostenský  úřad kontaktuje úřad finanční, který pak není potřeba navštívit. Dalším 

krokem je nahlásit na České správě sociálního zabezpečení  zahájení podnikání  a přihlásit 

se k důchodovému pojištění. Toto nahlášení je povinné. Přihlásit se není povinné 

k nemocenskému pojištění. Je třeba navštívit i zdravotní pojišťovnu. Potřebný doklad je 

občanský průkaz. Pro zaloţení ţivnosti podle všeobecných podmínek je potřeba mít čistý 

rejstřík trestů. Jeho stav si Ţivnostenský úřad zkontroluje sám. Jestli daná ţivnost 

vyţaduje, musí se doloţit doklad o odborní způsobilosti. Pro prokázání způsobilosti se 

můţe také předloţit pracovní smlouva a doklad o ukončení pracovního poměru, zápočtový 

list či daňová přiznání pokud je z nich patrný obor vykonávané činnosti. Pokud jde o 

vzdělání, předloţí  se originál vysvědčení či jeho ověřená kopie. Praxe  se prokazuje 

doloţením originálů, nebo ověřené kopie potvrzení o praxi vydané zaměstnavatelem.  Za 

                                                 
4
 Jednotný registrační formulář : příloha 3 

http://modernirizeni.ihned.cz/
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ohlášení ţivnosti nebo podání ţádostí o koncesi se vybírá správní poplatek 1000 Kč. Za 

ohlášení další ţivnosti nebo podání další ţádostí o koncesi se vybírá 500 Kč. Přibírání 

dalších oboru v rámci volné ţivnosti nenese ţádné správní poplatky. Pokud je současně 

ohlášeno více ţivností a podáno více ţádostí o koncesi vybírá se poplatek jen jednou. 

Zaloţit ţivnost se dá také pomocí datových schránek. Pokud však daná ţivnost vyţaduje 

doklady o vzdělání či odborné způsobilosti, musí občan tyto dokumenty autorizovaně 

zkonvertovat do elektronické podoby. Autorizovanou konverzi provádějí pouze kontaktní 

místa Czech point
5
. Po zkonvertování dokumentů stačí vyplnit formulář ohlášení ţivnosti, 

připojit zkonvertované doklady jako přílohu a vše zaslat do datové schránky úřadu.[5] 

 
Žádost o příspěvek na podnikání pro OSVČ 

Od ledna 2011 vláda poskytne příspěvek pro nezaměstnané, kteří začnou podnikat 

jako OSVČ. Tento příspěvek je na pět měsíců ve výši  6 000 Kč měsíčně. Tento příspěvek 

můţe být pouţit na dopravu materiálu, opravu nebo pronájem provozovny.  Jde o snahu 

sníţit nezaměstnanost a také získat tímto způsobem příjem na daních a odvodech. Nicméně 

na příspěvek není právní nárok. Kritéria nejsou stanovené, zákon hovoří pouze o moţnosti. 

Příslušný úřad práce individuálně posoudí kaţdou ţádost. Šanci mají většinou zájemci 

z rizikových skupin na trhu práce, jako jsou dlouhodobé nezaměstnaní, starší uchazeči  

nebo matky na mateřské dovolené. Tedy lidé, kteří těţko hledají  zaměstnán a proto chtějí 

zkusit ţivit se vlastním podnikáním. [6] 

3.2.1   Jednotný registrační formulář 

JRF nahrazuje různé typy formulářů, které podnikatel musel vyplnit před vstupem 

do podnikání, ale i během podnikání, to na ţivnostenském úřadě, finančním úřadě, 

příslušné správě sociálního pojištění, úřadu práce a zdravotní pojišťovně. Náleţitosti 

z jednotlivých úřadů se sjednotily do jednoho formuláře, současně se odstranilo opakované 

vyplňování totoţných, identifikačních údajů. Ministerstvo průmyslu a obchodu České 

republiky, vypracovalo dva základní typy jednotných registračních formulářů, a to pro 

právnickou a fyzickou osobu.                                                                                                                                         

 

                                                 
5
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál : http://www.czechpoint.cz/web/index.php 

http://www.czechpoint.cz/web/index.php
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Fyzická osoba v ohlášení, popř. v ţádosti o koncesi uvede: 

 jméno a příjmení, popř. obchodní firmu, státní občanství, bydliště, rodné 

číslo a prohlásí, zda u ní netrvá překáţka provozování ţivnosti, či zda ji 

nebylo sankčně zrušeno ţivnostenské oprávnění v průběhu třech let, 

 hodlá-li provozovat ţivnost prostřednictvím odpovědného zástupce, uvede 

údaje také o jeho osobě, 

 místo podnikání
6
 

 předmět podnikání, který musí vymezit s dostatečnou určitostí a 

jednoznačností,  

 identifikační číslo, bylo-li přiděleno, 

 provozovnu, ve které bude provozovat ţivnost  

 datum zahájení provozování ţivností, pokud není shodný s datem vzniku 

ţivnostenského oprávnění, 

 datum ukončení provozování ţivností, pokud provozuje ţivnost na dobu 

určitou 

 údaj o tom, zda hodlá provozovat ţivnost průmyslovým způsobem                                                                                                                                                        

Právnická osoba v ohlášení, popř. v ţádost o koncesi uvede: 

 obchodní firmu, název, sídlo a jméno a příjmení, státní občanství, rodné 

číslo a bydliště nebo adresu pobytu na území České republiky, pokud byl 

povolen, osoby, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členy, - 

hodlá-li provozovat ţivnost prostřednictvím zástupce, uvede údaje také o 

jeho osobě, umístění organizační sloţky podniku v České republice 

 identifikační číslo, bylo-li přiděleno, 

                                                 
6
 § 2 odst. 3 zákona č. 513/1991 obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů: místem podnikání fyzické 

osoby je adresa zapsaná jako její místo podnikání v obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem upravené 

evidenci. 
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 předmět podnikání, který musí být v souladu s příslušnými ustanoveními 

ţivnostenského zákona, 

 provozovnu, ve kterých bude provozování ţivnosti zahájeno, 

 datum zahájení provozování ţivnosti, 

 datum ukončení ţivnosti, pokud právnická osoba hodlá provozovat ţivnost 

na dobu určitou, 

 údaj o tom, zda hodlá provozovat ţivnost průmyslovým způsobem.       

Dnem 1.8. 2006 se na obecních ţivnostenských úřadech zřizují tzv. „ Centrální 

registrační místa“ (CRM), kde můţe klient zároveň při ohlášení ţivnosti/podání ţádosti o 

koncesi rovněţ učinit oznámení i vůči dalším správním úřadům – finančnímu úřadu, správě 

sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce. Novela ţivnostenského zákona 

zavádí pro výše uvedená oznámení jednotný formulář, který je k dispozici na CRM.[7]   

Jednotný registrační formulář Slovenský ţivnostenský zákon nepouţívá.      

3.3   Postup zaloţení ţivnosti ve Slovenské republice                                                                                

Při výpovědi ze zaměstnání kvůli podnikání je třeba vyzvednout si potvrzení o 

příjmech a zálohách na daň. Předkládá se k daňovému přiznání. Pro kaţdý předmět 

činnosti vydá ţivnostenský úřad osvědčení o Ţivnostenském oprávnění ( před tím 

ţivnostenský list, který byl však od 1.6. 2010 zrušen jak uvádím výše v bakalářské práci). 

Za kaţdé osvědčení se platí poplatek. Na Ţivnostenském úřadě jsou dokumenty potřebné 

pro zaloţení ţivnosti. Za vydání osvědčení o ţivnostenském  oprávnění  se kolky platí 

ţivnostenskému úřadu. Za kaţdou volnou ţivnost se platí poplatek 5 eur. Za kaţdou 

řemeslnou nebo vázanou ţivnost je poplatek 15 eur. Je potřeba se rozhodnou jaké jméno 

bude mít firma. Pro obchodní jména fyzických osob - SZČO („samostatne zárobkovo činná 

osoba“) platí pravidlo, ţe na začátku názvu musí být jméno a přimění, můţe být uveden 

i titul. Za ním můţe, ale nemusí bít název firmy.  

Dalším krokem pro získání Ţivnostenského oprávnění je vyplnění dokumentů 

z Ţivnostenského úřadu. Vyplněné dokumenty se odevzdají na Ţivnostenském úřadě, kde 

je předkládán i občanský průkaz a odevzdávají se kolky. Ţivnostenský úřad funguje jako 
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jednotné kontaktní centrum. Automaticky vybavuje některé formality. Ţádá o výpis 

z registrů trestů, přihlásí ţadatele ke zdravotní pojišťovně i na daňový úřad. Osvědčení o 

Ţivnostenském oprávnění vydá úřad do pěti pracovních dnů. K platbě sociálního pojištění 

není nutné se zatím přihlásit. Povinnost přihlášení vzniká aţ v druhém roce podnikání. 

Pokud se ale nepřihlásí první rok k sociálnímu pojištění, nepočítá se toto období do 

důchodu, není nárok na nemocenskou a ani na podporu v nezaměstnanosti, pokud se 

ţivnost ukončí. K sociálnímu pojištění je moţné se přihlásit jako dobrovolný plátce. 

Daňový úřad přiděluje daňové identifikační číslo (DIČ) které zašle poštou. DIČ se uvádí na 

fakturách a daňový úřad ho pouţívá jako identifikátor. V bance je pak moţné zaloţit 

podnikatelský účet. Podnikatelský účet není povinný, ale z praktického hlediska velmi 

potřebný. Při platbě zdravotního pojištění je nepraktičtějším způsobem vyuţití trvalého 

příkazu z podnikatelského účtu. Stejně tak i u odvodů sociálního pojištění. Je důleţité 

nahlásit podnikatelský účet na daňovém úřadě. Musí tak být učiněno do patnáctí dnů od 

jeho zaloţení. Pokud se ţivnostník rozhodne být dobrovolným plátcem DPH, je třeba o to 

poţádat na příslušném daňovém úřadě.[7] 

Žádost o příspěvek na podnikáni pro SZČO 

Pro ţádost o příspěvek na podnikání se musí absolvovat příprava pro vykonávání 

nebo provozování samostatné výdělečné činnosti a musí se úřadu předloţit podnikatelský 

záměr spolu s předpokládanými náklady na začátek podnikání. Přípravu pro začátek 

provozování nebo vykonávání samostatné výdělečné činnosti zabezpečí úřad práce. Úřad 

práce můţe také zabezpečit přípravu pro podnikatelský záměr. V případě úspěšné ţádostí o 

příspěvek, úřad práce uzavře dohodu o poskytnutí příspěvku. V ţádosti se zavazuje 

ţivnostník o vykonávání samostatné výdělečné činnosti nepřetrţitě, nejméně dva roky 

v souladů s předloţenou ţádostí, podnikatelským záměrem a jeho kalkulací nákladů. 

Výška příspěvku na samostatně výdělečnou činnost je závislá od celkové ceny práce, typu 

regiónu oprávněného na poskytování státní pomoci a od průměrné míry evidované 

nezaměstnanosti v okrese, ve kterém bude uchazeč vykonávat samostatně výdělečnou 

činnost. Příspěvek úřad poskytne pro úhradu nákladů vzniklých podnikáním, které jsou 

uvedeny v podnikatelském záměru. Příspěvek je moţné získat i opětovně, nejdřív však po 

uplynutí  dvou let od začatí vykonávaní samostatné výdělečné činnosti, na kterou byl 

příspěvek poskytnut.[7]  
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3.4   Statistické údaje o přidělení ţivnostenského oprávnění na území 

České republiky 

V níţe uvedené tabulce a grafu je přehled platných ţivnostenských oprávnění 

v jednotlivých letech na území České republiky. 

Tab. 1.: Přehled platných ţivnostenských oprávnění a podnikatelů v jednotlivých 

letech 

 

Počet ke dni 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 
Celkem platných 

ŢO 
3 637 442 3 750 559 3 837 725 3 961 070 2 815 400 2 898 826 

-pro ţiv. 

koncesované 
120 326 128 145 122 245 122 593 112 162 112 213 

-pro ţiv. vázané 289 179 294 513 300 311 307 777 221 441 224 478 
-pro ţiv. 

řemeslné 
659 905 678 385 692 682 714 574 796 552 829 476 

-pro ţiv. volné 2 568 032 2 649 516 2 722 487 2 816 126 1 685 245 1 732 659 
ŢO pro fyzické 

osoby 
2 744 858 2 804 648 2 851 311 2 902 788 2 315 748 2 382 609 

ŢO pro 

právnické osoby 
892 584 945 911 986 414 1 058 282 499 652 516 217 

ŢO pro cizince 80 827 83 841 80 724 85 409 84 488 96 402 
Podnikatelé 

celkem 
1 983 285 2 005 882 2 030 759 2 054 325 2 112 424 2 173 615 

- fyzické osoby 1 736 800 1 751 940 1 773 785 1 787 057 1 826 928 1 868 756 
- právnické 

osoby 
246 485 253 942 256 974 267 268 285 496 304 859 

Podnikatelé 

cizinci celkem 
65 219 67 246 65 722 68 785 77 158 87 753 

Počet obyvatel 10 215 575 10 246 522 10 280 968 10 349 372 10 446 157 10 501 197 
Počet ŢO na 

1000 obyvatel 
356,07 366,03 373,28 382,74 269,515 276,047 

Podnikatelů na 

1000 obyvatel 
194,14 195,76 197,53 198,50 202,22 206,987 

Počet ŢO na 1 

podnikatele 
1,83 1,87 1,89 1,93 1,33 1,334 

   

 

(Zdroj: Dostupné na internetu <http://www.rzp.cz/statistiky.html> ke dni 31.3.2010) 
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Graf. 1.: Přehled platných ŢO a počet podnikatelů v jednotlivých letech 
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(Zdroj: Dostupné na internetu <http://www.rzp.cz/statistiky.html> ke dni 31.3.2010) 

 

Z grafu je patrné, ţe počet platných ţivnostenských oprávnění měl aţ do roku 2007 

vzrůstající tendenci. Od roku 2008 však tento počet prudce klesl.  Důvodem tohoto poklesu 

jsou především legislativní změny, které zpřísnily a ztíţily podmínky podnikání v ČR. A 

současná ekonomická krize má na tomto poklesu také svůj podíl. Od roku 2004 do roku 

2009 vzrostl počet koncesovaných a řemeslných ţivností i kdyţ počet celkem platných 

Ţivnostenských oprávnění do roku 2009 klesl na 2 898 826. Počet podnikatelů na území 

České republiky vzrostl od roku 2004 kdy byl počet 1 983 285 do roku 2009 na 2 173 615. 

3.5   Podnikatelský záměr 

            Náleţitosti podnikatelského záměru jsou určené Ústředím práce, sociálních věcí a 

rodiny, podle § 49 ods. 8, zákona  č. 5/2004 Z. z. o sluţbách zaměstnanosti a změně 

některých zákonů, v znění pozdějších předpisů. Dále vyhláškou Ministerstvem práce, 

sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky č. 44/2004 Z.z. v znění pozdějších předpisů, 

kterou se řídí stanovení § 69 ods. 2 daného zákona. 

 

 

 

 

http://www.rzp.cz/statistiky.html
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A: Rozsah podnikatelského záměru je minimálně pět stránek. 

 

B: Podnikatelský záměr musí obsahovat: 

 

1) Údaje o ţadatelovi 

- profesní ţivotopis, údaje o absolvovaní školy, průběh zaměstnaní, schopnosti, 

absolvování kurzů, stáţí, v případě ukončení ţivnosti je třeba uvést důvod, doklad o 

posledním ukončeném vzdělání. 

2) Charakteristika záměru 

- předmět podnikatelské činnosti, popis produktů činnosti, sluţeb. 

 

3) Postup realizace záměru 

- základní myšlenka podnikatelského plánu a časový realizační plán 

 

4) Místo realizace záměru 

- kde se bude podnikatelský plán realizovat, prostorové zabezpečení, údaje o nebytových 

prostorech, nájemné vztahy apod., technické a organizační zabezpečení realizace záměru.  

5) Marketingové informace 

- informace o trhu a lokalitě, odhad rozsahu produkce podnikatelské činnosti, reklama, 

konkurence, marketingové cíle. 

6) Slabé a silné stránky záměru 

 

7) Finanční prognóza 

- celková finanční prognóza projektu a průběh finančního toku minimálně za dva roky, 

předpokládané náklady a výnosy, podíl vlastního vkladu na celkovém financování, jiné 

zdroje financování. 

8) Doplňující údaje 

- informace, které zvyšují důvěryhodnost záměru, například smlouvy o budoucí smlouvě, 

certifikáty, osvědčení, připravené ceníky a jiné. 
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9) Kalkulace předpokládaných nákladů 

- předpokládaný výdej související se samostatně výdělečnou činností. Uvedeny konkrétní 

předměty předpokládané koupi, poplatky za sluţby, které se předpokládají uhradit ze 

získaného příspěvku. [8] 

 

Vypracovány podnikatelský záměr k ţádosti o poskytnutí příspěvku na OSVČ 

spolu s kalkulací předpokládaných nákladů je uveden v příloze číslo 4 bakalářské práce. 
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4 VYHODNOCENÍ 

  V bakalářské práci jsem se snaţila přiblíţit problematiku Ţivnostenského 

podnikání. Práce je pojata jako legislativní srovnání Ţivnostenského zákona v České 

republice a v Slovenské republice. Podmínky Ţivnostenského podnikání upravuje stejně 

jak v České republice tak i v Slovenské republice Zákon č. 455/1991 Sb. Pro oba státy platí 

definice: Ţivnost je soustavná činnost provozována samostatně, vlastním jménem, na 

vlastní odpovědnost, za účelem dosaţení zisku a za podmínek stanovených zákonem o 

ţivnostenském podnikání . Oba Ţivnostenské zákony se ve své podstatě drţí stejných 

platných norem. Při legislativním srovnání jsem přišla jen na několik zásadních rozdílů.  

      Zvláštní podmínky provozování ţivnosti se v Slovenské republice liší o 

doplnění předpisů §36 aţ §39 zákona č. 48/2002 Z.z. který pojednává o pobyte cizinců a  

Zákon č. 365/2004 Z.z. který se zabývá ochranou před diskriminací a doplněním  

antidiskriminačního zákona.  

      U provozování ţivnosti prostřednictvím odpovědného zástupce se odlišuje doba 

pozastavení nebo zrušení ţivnostenského oprávnění, která je v České republice po dobu 

jednoho roku. V Slovenské republice po dobu tří let. Funkci odpovědného zástupce nelze 

v České republice vykonávat více neţ pro čtyři podnikatele co u Slovenského 

ţivnostenského oprávnění jde jen pro jednu provozovnu.  

     Také provozování ţivnosti při úmrtí podnikatele má legislativní rozdílí. 

Ţivnostenský úřad musí být informován o  úmyslu dále pokračovat v provozování ţivnosti. 

Český Ţivnostenský zákon toleruje měsíční lhůtu. Slovenský Ţivnostenský zákon 

schvaluje lhůtu jen do jednoho měsíce od úmrtí podnikatele.  

      Nejzásadnější rozdílí dle Ţivnostenského zákona jsou v rozděleních ţivností. 

Česká republika ţivnosti dělí na ţivnosti koncesované a ohlašovací do kterých patří 

ţivnosti řemeslné, vázané a ţivnost volná. Slovenský Ţivnostenský zákon dělí ţivnosti na 

řemeslné, vázané a volné. Ve Slovenském Ţivnostenském zákoně je řemeslná ţivnost 

doplněná o zkušební komisí na vykonávaní kvalifikační zkoušky. U ţivnosti volné 

Ministerstvo vnitra Slovenské republiky zveřejní na svých internetových stránkách seznam 

nejčastěji pouţívaných volných ţivností. Ţivnosti koncesované jsou v České republice 

stanoveny přílohou č. 3 k Ţivnostenskému zákonu. Od 1.6 2010 v Slovenském 

Ţivnostenském zákoně nabývá platnost  Zákon č. 136/2010 Z.z. Podle tohoto zákona jsou 

koncesované ţivnosti zrušeny.  
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      Důleţité je také zmínit JRF ( Jednotný registrační formulář ), který se pouţívá 

jen v České republice. Tady zahájení Ţivnostenského podnikání začíná vyplněním JRF na 

Ţivnostenském úřadě. Postup zaloţení ţivnosti obsahuje jen nepatrné změny mezi Českou 

a Slovenskou republikou. U Slovenské ţivnosti vzniká povinnost přihlášení se k platbě 

sociálního pojištění aţ v druhém roce podnikání. Rozdíl je také v poplatcích. Tak jako 

v České republice i v Slovenské republice můţe podnikatel zaţádat o příspěvek na 

podnikání pro OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná). Výška OSVČ je v obou státech 

rozdílná. V Slovenské republice je také potřeba předloţit podnikatelský záměr spolu 

s předpokládanými náklady. Podnikatelský záměr je vypracován v příloze č. 4 bakalářské 

práce.   

      V bakalářské práci se mi podařilo nastínit problematiku Ţivnostenského zákona 

pojato jako legislativní srovnání. Myslím si ţe informace zpracované v této práci jsou 

dostatečně obsáhle natolik, aby přiblíţili problematiku Ţivnostenského podnikání a jeho 

průběh a podmínky k provozování. 
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5 ZÁVĚR 

            Mým hlavním cílem v bakalářské práci bylo legislativně srovnat Český a 

Slovenský ţivnostenský zákon. Zvolila jsem postupné seznámení se ze základními pojmy 

vyplívajícími ze ţivnostenského zákona. V první řade jsem tedy definovala a 

charakterizovala Ţivnostenský zákon v České a Slovenské republice. Tady jsem dospěla 

k závěru, ţe zaloţení ţivnosti je v Slovenské republice o mnoho přísnější a sloţitější. I 

kdyţ jsou i Český ţivnostenský zákon i Slovenský ţivnostenský zákon ve své podstatě 

legislativně stejné, v práci je uvedených pár zásadních rozdílu, které to dokazují. 

Vycházela jsem s Českého ţivnostenského zákona a Slovenského ţivnostenského zákona, 

kde jsem získala podstatnou část informací.  Podle častých změn prováděných 

v ţivnostenských zákonech mohu ale říci, ţe se podmínky pro ţivnostenské podnikání 

neustále upravují a tím se stává dostupnějším pro stále větší část obyvatelstva. Vláda se 

snaţí pomoci zejména lidem, který těţko hledají zaměstnání a proto chtějí zkusit vlastní 

podnikání, poskytnutím různých dotací a příspěvků jako začáteční kapitál k zřízení 

ţivnosti. V další časti se mi podařilo nastínit jak vplývá rozvoj ekonomiky na Ţivnostenské 

oprávnění a zabývám se zaloţením ţivnosti v České a Slovenské republice. Zaujal mně 

příspěvek na podnikání, který je v Slovenské republice doplněn o podnikatelský záměr. 

Proto jsem na něj navázala a hlouběji rozebrala náleţitosti podnikatelského záměru. 

Součásti bakalářské práce jsou i statistické údaje o přiděleni ţivnostenského oprávnění na 

území České republiky. Graf znatelně ukazuje počet platných ţivnostenských oprávnění. 

Počet platných Ţivnostenských oprávnění měl v české republice vzestupnou tendenci do 

roku 2008, pak následkem především legislativních změn, které byli zpřísněni, prudce 

klesl. Podmínky podnikání v České republice byli o dost ztíţené, jenomţe to nebyl jediný 

důvod poklesu Ţivnostenských oprávnění v České republice. Výrazní podíl na poklesu 

těchto oprávnění v České republice měla i nastalá současná ekonomická krize, která nejen 

v České republice ale i na celém světe zapříčinila pokles oprávněni pro ţivnosti a zpřísnění 

podmínek pro fyzické osoby, právnické osoby i podnikatelé a podniky celkově. Důsledkem 

této krize byli omezeny a ztíţeny podmínky pro podnikáni, mnoho oprávnění zrušeno nebo 

pozastaveno. Od roku 2004 do roku 2009 v České republice vyrostl počet koncesovaných a 

řemeslných ţivnosti. Počet podnikatelů v České republice od roku 2004 kdy byl počet 

1 983 285 do roku 2009 vzrostl na 2 173 615. Na rozdíl od České republiky, kde 

Ţivnostenské oprávnění pro právnické a fyzické osoby mají rostoucí tendenci v rozmezí let 
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od 2004 do 2009, ve Slovenské republice mají táto oprávnění kolísavou tendenci. Počet 

fyzických osob, podnikatelů ve Slovenské republice byl v roku 2004 na úrovni 360 378 a 

do roku 2009 měl vzrůstající i klesající tendenci, která se ustálila podle statistik na čísle 

413 867 v daném roce 2009.  

      Téma bakalářské práce byla pro mě skutečně velmi zajímavá. Přiměla mně 

nastudovat řadu zákonů a předpisů, různorodé znalecké články. Myslím si, ţe údaje 

zpracované v této práci mi usnadnili se dobře zorientovat v legislativě a v jejím formování, 

především pak v Ţivnostenském  zákoně a  Ţivnostenském podnikání. 
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Příloha č.1 

 

POTVRZENÍ O PRAXI 

Obchodní firma nebo název právnické osoby nebo jméno a příjmení fyzické osoby 

Adresa sídla nebo místa podnikání (obec, část obce, ulice, číslo popisné) 

Identifikační číslo: 

dále jen „zaměstnavatel“ 

Jméno a příjmení: 

Adresa trvalého pobytu: obec, část obce, ulice, číslo popisné 

Datum narození: 

dále jen „zaměstnanec“ 

Zaměstnavatel potvrzuje, že zaměstnanec byl od – 01.01.2000 do 31.12.2005 – je 
od 01.01.2000 doposud – osobou bezprostředně odpovědnou za řízení činnosti … 
popis činnosti, která je předmětem živnosti, a že po uvedenou dobu vykonával 
odborné činnosti náležející do oboru nebo příbuzného oboru živnosti, konkrétně … 
popis vykonávané činnosti. 

Zaměstnavatel potvrzuje, že zaměstnanec od – 01.01.2000 do 31.12.2005 
vykonával – od 01.01.2000 doposud vykonává – v pracovněprávním vztahu – 
služebním – členském nebo obdobném poměru tyto samostatné odborné práce … 
druh práce uvedený v pracovní smlouvě, v případě potřeby i popis vykonávané 
činnosti. 

Potvrzení vyhotoveno dne 31.12.2005 

Razítko, jméno, příjmení a podpis oprávněné osoby 



 

 

Příloha č.2 

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny   

                          Dátum prijatia ţiadosti:   

  Číslo  spisu / záznamu:   

Ţiadosť 
o poskytnutie príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 49 zákona č. 5/2004 Z.z. o sluţbách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,  

zo zdrojov ESF a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky*  

1. Údaje o ţiadateľovi 

Ţiadateľ / uchádzač 

 o zamestnanie 

Meno: Priezvisko: Titul: 

Dátum narodenia: číslo OP: Druh vzdelania: 

Adresa trvalého 

bydliska Ulica, číslo, PSČ, Obec : T.č.: 

2. Údaje o mieste vykonávania alebo prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti / SZČ / 

Miesto podnikania Ulica, číslo, PSČ, Obec : 

Miesto výkonu SZČ, ak nie je zhodné s miestom 

podnikania (prevádzkareň) Ulica, číslo, PSČ, Obec : 

Predmet podnikania /druh 

vykonávanej SZČ             

Poţadovaná výška príspevku na SZČ v 

EUR 
4.023,52 € 

slovom (EUR) 

Štyritisícdvadsaťtri eúr, 

päťdesiatdva eurocentov 

3. Prehľad o prijatej štátnej pomoci /ŠP/ a pomoci de minimis /DM/ za posledné obdobie  

    predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov a počas prebiehajúceho fiškálneho roku, a to aj od 

iných                 poskytovateľov pomoci alebo v rámci iných schém pomoci de minimis. 

Poskytovateľ pomoci, názov 

inštitúcie 

Druh a označenie 

pomoci 

Výška prijatej 

pomoci v €/Sk 
  Dátum prijatia pomoci 

        

4. Prehľad o ţiadanej štátnej pomoci alebo pomoci de minimis, ktorá nebola ku dňu podania 

ţiadosti schválená 

Poskytovateľ pomoci, názov 

inštitúcie 

Druh a označenie 

pomoci 

Výška ţiadanej 

pomoci v €/Sk 
  

Dátum predloţenia 

ţiadosti 

        

   5. Potvrdenie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o evidencii ţiadateľa ako UoZ    

Štatistická klasifikácia ekonomických činností podľa SK NACE Rev.2 - názov činnosti, ktorú 

bude ţiadateľ vykonávať ako SZČ 

Kód: 

  



 

 

Dátum zaradenia UoZ/ţiadateľa do 

evidencie UoZ 

  

Dátum vyradenia 

UoZ/ţiadateľa z evidencie 

úradu ako UoZ**   

Ţiadateľ JE/NIE JE znevýhodnený UoZ podľa § 8 ods. 1, písm. a), b), c), d), 

e), f), g), h), i), j), k), l) m), n), o) zákona č. 5/2004 Z.z. o sluţbách 

zamestnanosti  

JE / NIE JE / písm. 

............................. 

dátum, meno a podpis zamestnanca úradu 
    

pečiatka 

úradu   

*nehodiace sa prečiarknite  ** doplniť po vyradení z evidencie    

 

 

 

 

 

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny                            Dátum prijatia ţiadosti: 

  Číslo  spisu / záznamu: 

 6.1 K ţiadosti je potrebné doloţiť: 

1) Podnikateľský zámer vypracovaný podľa predpísanej osnovy spolu s kalkuláciou predpokladaných nákladov 

súvisiacich s vykonávaním SZČ, ktoré sú oprávnenými výdavkami podľa príslušnej schémy pomoci. 

2) Doklad potvrdzujúci oprávnenosť miesta podnikania,  resp. zmluvu o budúcej zmluve 

3)   Čestné vyhlásenie prehľadu a úplných informácií o všetkej pomoci de minimis prijatej počas predchádzajúcich 

dvoch fiškálnych rokov a počas prebiehajúceho fiškálneho roku, a to aj od iných poskytovateľov pomoci alebo v rámci 

iných schém pomoci de minimis, resp. čestné vyhlásenie, ţe v uvedenom období neprijal ţiadnu pomoc de  minimis 

4) osvedčenie (resp. potvrdenie)  o absolvovaní praktickej prípravy na začatie prevádzkovania alebo vykonávania 

SZČ, vrátane praktickej prípravy podnikateľského zámeru, stratégie prípravy a rozvoja podnikania 

5)   doklad oprávňujúci k prevádzkovaniu alebo vykonávaniu SZČ +  výpis zo ţivnostenského registra resp. z 

obchodného registra 

6.2 Uchádzač o zamestnanie, ktorý pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie 

prevádzkoval alebo vykonával samostatnú zárobkovú činnosť a ktorý poţiadal o poskytnutie 

príspevku podľa § 49 zákona o sluţbách zamestnanosti, je povinný ku dňu podania ţiadosti 

preukázať aj : 

1) Splnenie daňových povinností, doklad ktorý nie je starší ako 3 mesiace. 

2) Splnenie povinností odvodu preddavku na poistné na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a 

príspevku na starobné dôchodkové sporenie, dokladmi ktoré nie sú staršie ako 3 mesiace. 

3) Skutočnosť, ţe nemá evidované  neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru, 

čestné vyhlásenie, nie staršie ako 1 mesiac. 

4) Skutočnosť, ţe nie je v konkurze, v likvidácii, v súdom určenej správe alebo v inom podobnom konaní, čestné 

vyhlásenie, nie staršie ako 1 mesiac. 

5) Skutočnosť, ţe nemá voči úradu záväzky, čestné vyhlásenie, nie staršie ako 1 mesiac. 

6) Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, nie staršie ako 3 mesiace, ţe ţiadateľ neporušil zákaz nelegálneho 

zamestnávania.   (Predkladá len ţiadateľ, ktorý vykonával SZČ v priebehu 5 rokov pred podaním ţiadosti). 

6.3 Ďalšie doplňujúce doklady v zmysle poţiadavky poskytovateľa: 

 *   zmluva o zaloţení  bankového účtu alebo iný doklad o  zaloţení alebo o vedení účtu, na ktorý má byť príspevok 

poskytnutý 

7.  Praktická príprava na začatie prevádzkovania alebo vykonávania SZČ 

Praktickú prípravu na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, 



 

 

vrátane praktickej prípravy podnikateľského zámeru, stratégie prípravy a rozvoja podnikania som 

absolvoval (a) cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny                                                       v 

............................... v termíne od ............... do................ 

Príspevok sa poskytuje v rámci schémy pomoci de minimis na podporu zamestnanosti (schéma 

DM č. 1/2007) v platnom znení 

8. Čestné vyhlásenie ţiadateľa 

Svojim podpisom potvrdzujem správnosť, pravdivosť a úplnosť údajov uvedených o všetkej prijatej štátnej pomoci a 

pomoci de minimis uvedenej v tejto žiadosti a uvedomujem si právne následky v prípade zistenia nepravdivosti 

niektorých údajov uvedených v žiadosti, akceptujem podmienky "Schémy pomoci de minimis DM č.1/2007". Súhlasím, 

aby údaje uvedené v žiadosti boli použité a spracované v informačnom systéme úradu v súlade s účelom pre ktorý 

boli poskytnuté. 

Svojim podpisom potvrdzujem, že budem dodržiadať podmienky oprávnenosti výdavkov :        

Náklad je oprávnený, ak spĺňa podmienky :                                                                                                                                                                                          

- hospodárnosti (minimalizácia výdavkov pri rešpektovaní cieľov projektu / nástroja ),                                                                                                                                                                                     

- efektívnosti (maximalizácia pomeru medzi vstupom a výstupom projektu/nástroja ),                                                                                      

- účelnosti (nevyhnutnosť pre realizáciu aktivít projektu/nástroja a priama väzba na ne),                                                                                

- účinnosti (vzťah medzi plánovaným výsledkom činnosti a skutočným výsledkom činnosti   vzhľadom na 

použité verejné prostriedky),                                                                                                                                                                                            

- je primeraný, t.j. zodpovedná obvyklým cenám v danom mieste a čase a zodpovedá potrebám 

projektu/nástroja. 

Čestne vyhlasujem, že som nepožiadal/a ďalší úrad práce, sociálnych vecí a rodiny duplicitne o 

poskytnutie príspevku podľa § 49 na samostatnú zárobkovú činnosť alebo podľa § 57 zákona č. 

5/2004 Z.z. na samostatnú zárobkovú činnosť pre občana so zdravotným postihnutím, o príspevok 

podľa § 60, § 50g a § 50h zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti.  

                                                                                                                                                                                                                                                         

Čestne vyhlasujem, že mi bol/nebol poskytnutý príspevok na začatie samostatnej zárobkovej 

činnosti v zmysle §49 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v Rožňave, dňa 

................................... 

V Roţňave, dňa ..............................      ......................................................................... 

           podpis ţiadateľa 
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Příloha č.4 

 

Dáša Papíková 

Čadca, stred 425/16 

Okres Čadca 

dáša.papíková@gmail.com 

 0918073945    

 

 
 

 

 

 

 

PODNIKATELSKÝ 

ZÁMĚR 
 

 

Jako povinná příloha č.. 1 k Žádosti o poskytnutí příspěvku na OSVČ v 

souladu s ustanovením § 49, odst. 8, zák. č. 5 / 2004 Sb o službách 

zaměstnanosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Projekt je zpracován výhradně pro potřeby ÚPSVaR Čadca za účelem poskytnutí 

příspěvku na OSVČ 

 

 
 

19.1 Koupě zboží za účelem jeho prodeje 

konečnému spotřebiteli 
 

 

 

 

 

 
 

Čadca 

Duben 2011 
 

 

 



 

 

 

 

1.Údaje o ţiadateľovi 

 
1.1 Profesijný ţivotopis 

 Papíková Dáša          

 Čadca, stred 425/16 

 Číslo OP: SP 7638155                          

 Kontakt: 091875956 / dasa.papikova@gmail.com 

 Dátum narození: 13.8. 1988 

 Vzdělání: 2003 – 2007 DOŠ Čadca (Obchod a podnikání) 

2008 – štúdium VŠB-TUO Ostrava (Ekonomika a řízení 

v oblasti surovin) 

 

 Průběhzaměstnání: 

                                                         2008 – 2010  T-Mobile Slovensko - Telesales 

                                                   2008         Tesco 

                                                   2007 – 2008  GE Money Bank - Telesales 

 

 Zdravotní stav: dobrý 

 Bezúhonnosť:bez záznamu v registri trestů 

 Koníčky:příroda, turistika, hudba, šport, literatúra 

 

 

1.2 Podnikání v minulosti  –v minulosti jsem nepodnikala 
 
 

2.Charakteristika záměru 

 
2.1 Hlavní činnost 

 

19.1.5Maloobchod a velkoobchod s oděvy, textilem a bytovým textilem volná ţivnost - oblast 

maloobchod a velkoobchod.                                                                     

 



 

 

 Stručný popis sluţeb:  

Uvedená činnost má označení v souladu se ţivnostenským zákonem. Obsahové vymezení 

činnosti tj., kterou chci na základě ţivnostenského listu provozovat se stává především ze 

sluţeb pro místní obyvatelstvo: 

 

 Prodej textilu, módníchoděvů a doplňků 
 
 
2.2 Deklarovánísouladu s článkem 32 Smlouvy o zaloţení ES 
 

Předmět mé hlavní činnosti nepatří mezi nedovolené - tj. je v souladu s článkem 32 

Smlouvy o zaloţení Evropského Společenství. 

3.Postup realizace záměru  
 
právní forma ............... fyzická osoba - FO 

forma oprávnění …...... osvědčení o ţivnosti 

druh ţivnosti ............... volná 

obr / skupina................maloobchod 

obchodní jméno ......... Dáša Papíková 

 
 
HARMONOGRAM :  I. polrok 2011 

 
Označení postupu k zaloţení ČSC 

rok/měsíc 

Rok 2011 – 2012 

7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 

Moţnosti řešeníménezaměstnanosti X       

Přihlášeníse na absolvování interní přípravy  X X     

Vypracování projektu   X     

Zajištěnídokladů a příloh projektu   X     

Obhájení projektu k ČSC    X    

Vybavení ţivnostenského listu    X    

Registracemé ţivnosti (ZP,SP,DÚ aj)    X X   

Rozběh ţivnosti     X X  

Doplnění DHIM, reklamní aktivity, sluţby     X X  

Dosaţení plné kapacity ČSC      X X 

Rozšíření o dalšívolné ţivnosti       X 

 

 

3.1 Předpokládaný termín zahájení ČSC: listopad 2011 



 

 

 

3.2 Víze rozvojové podnikaní: od listopadu 2011 

 
 Vytvoření si image a etablováníse na trhu v regionu (Čadca)  

 Zahájení reklamníchaktivit – rozšíření okruhu zákazníků 

 Spolupráce s jinými fyzickými – právnickými osobami 

vykonávajícimistejnoučinnostprodomácí a zahraniční trh. 

 

      rok 2011 aţ 2012 (stabilizace a rozběh ţivnosti) 

 Stabilizace okruhu zákazníků, podlecílovýchskupin (kap. 5.6 projektu) 

 Rozšířeníreklamníchaktivit – rozšíření okruhu zákazníků 

 Rozšíření sortimentu produktů a sluţieb 

 Rozšířenídodavatelů 

 Zpětnéinvestice do firmy, nákup DHIM  

 Nákup dalšiho vybavení k rozšířenýmčinnostem 

 

3.2.1 Vzdělání a praxe ve vazbě na předmět hlavní činnosti 

 

Vystudovaní střední školy Obchodu a podnikání a následné studium ekonomického oboru na 

Vysoké škole báňské, fakultě Hornická geologické. Během studia na vysoké škole si uţ třetím 

rokem přivydělávám v obchodě s oblečením pro mladé Tity twister. 

 

 

3.2.2 Udrţitelnost pracovního místa a dosavadní praxe ve vazbě na hlavní činnost 

 

 Udrţitelnost místa souvisí zejména s vyuţíváním moţností sniţování provozní reţie. 

Ve snaze sníţit náklady na provoz ţivnosti, předpokládám základní administrativní 

činnosti, reklamu, vedení jednoduchého účetnictví a administrativy zajišťovat sama. 

Vypracování daňového přiznání, resp. sloţitější účetnické úkony svěřím odborně 

způsobilé osobě  

 Můj prodejní sortiment se bude výrazně odlišovat od ostatních nabízených 

konkurencí, bude zaměřen výhradně pro mladé lidi  

 Postupné rozšiřování doplňkových sluţeb v rozsahu volných ţivností  

 Mám v pronájmu cenově a strategicky výhodné prostory  

 Díky mé zálibě v kulturních aktivitách jsem se seznámila s velkým mnoţství 

mladých lidí, kteří jsou hlavní kupní silou mého předmětu podnikání  



 

 

 Dlouhodobější kontakty s dodavateli 

 
Aktuálnost pracovního místa: 
 
Poptávka po kvalitních módních oděvech stále neklesá. Mladí lidé mají téměř v kaţdé době 

potřebu oblékat se stylově, s cílem vypadat moderně, odlišně od ostatních. A právě můj 

prodejní sortiment bude zaměřen výhradně na tuto skupinu lidí. Výhodou je také 

bezkonkurenčnost v městě mého podnikání (Čadca). 

 

3.3 Strategický zámer podnikateľskej činnosti 
 

 zajištění stabilního příjmu minimálně na dobu trvání dohody s územním ÚPSVaR 

 vybudování vlastní ekonomické nezávislosti  

 zajistit si okruh stabilní klientely v našem regionu, zejména u místního obyvatelstva 

 

4.Místo realizace záměru 
 

4.1 Sídlo firmy  
 

            Bude umístěno na adrese mého trvalého bydliště (LV a čestné prohlášení spoluvlastníků 

k uvedené nemovitosti jsou v přílohách projektu) Okruţní 111/18, Čadca. 

 

4.2 Sídlo prevádzky: Zhodne s adresou firmy 
  

Výkon činnosti : Čadca 

 

5.Marketingové informace 

 
5.1 Informace a průzkum o trhu v lokalitě 

Rozhodujícím prostorem mého podnikání je okresní město Čadca. V okrese cítit silnou absenci 

orientace na mladého zákazníka, většina prodejců se zaměřuje na starší nebo mladší (dětskou) 

klientelu. Mladý potenciální zákazník je v konečném důsledku nucen vycestovat za nákupem 

do krajského města, popřípadě do zahraničí. Situaci znám is osobních rozhovorů s hodně 

mladými lidmi. 

 



 

 

5.2 Odhad rozsahu produkce podnikatelské činnosti 
 
Můj minimální měsíční příjem / obrat respektuje 
 

 2011 2012 2013 

Měsičníprovozní náklady / tabulka 7.2 200 200 200 

Odvody do poistníchfondů 60 140 150 

Příjem z podnikání 440 560 600 

Minimálníměsičnípříjem 1000 1200 1300 

Příjem za účtové období 7000 14400 15600 

 

5.3 Formy reklamy 
 
 Přímé formy reklamy budou aplikovány zejména na regionální úrovni regionálních 

novinách, na internetu (Facebook, web stránka), výhodnou strategickou polohou provozu a 

především na základě osobního kontaktu se zákazníky a prostřednictvím jejich pozitivních 

referencí. 

 

5.4 Konkurence 
 

 Ve městě mého podnikání (Čadca) je velké mnoţství obchodů s módním oblečením. 

Jsou zde různé secondhandy, "čínské obchody", butiky ..., ale ani jeden obchod zaměřený na 

módu výhradně pro mladé stylové lidí. 

 

5.5 Marketingové cíle 

 Postupné rozšiřování spektra poskytovaných produktů a sluţeb, případně i výběr 

solventnější klientely. 

 

5.6 Ostatné – doplňující marketingové informace 

 5.6 a.) Cenotvorba : Příloha č.1: finanční prognóza - celkový objem obratu v r. 2010 aţ 2011 

je kalkulován na minimální úrovni a představuje vlastně minimální příjem na finanční 

zabezpečení existence ţivnosti. Iz tohoto důvodu není zatím úvaha o povinnosti, resp. případná 

dobrovolnost plátce DPH aktuální. Otázka ceny - resp. systém a konstrukce cen bude řešena 

formou dohody a její výše se bude odvíjet podle rozsahu objednávky a její termínovanosti. 



 

 

 

5.6 b.) Cílová skupina zákazníkov: Mladí styloví lidé, studenti, kterým záleţí na image. 

 

5.6c.) Výhody oproti konkurenci:  

a. / potřebný přehled o aktuálním vývoji v oblasti módy  

b. / studium marketingu  

c. / osobní kontakty s výrobci poskytovaného zboţí  

d. / sama jsem mladá, vím co moje klientela očekává 

 

 

6.Silné a slabé stránky záměru 
 
 
SWOT analýza 

 

Silné stránky : Slabé stránky : 

 dostatek získaných dovedností  

 nízká konkurence  

 poptávka po módě si udrţuje svůj standard  

 z minulých činností - dostatek známostí mezi 

potenciální klientelou  

 nízká míra podnikatelské aktivity 

 přetrvávající zájem o tyto produkty  

 dobrý zdravotní stav  

 vhodné prostory, s nízkým nájemným  

 z minulých činností - dostatek obchodních 

kontraktů  

 vlastním vhodné vybavení k předmětu ČSC  

 znalost problematiky regionu 

 nízká koupěschopnost obyvatelstva  

 výrazný pokles volných finančních zdrojů 

 velmi často měnící se legislativa a následná 

nepřehlednost v právních normách  

 při zahájení ČSC, mohu předpokládat nízký 

stupeň konkurence schopnosti, jako důsledek 

počáteční nedůvěry zákazníků  

 zhoršující se podnikatelské prostředí a hrozba 

zvýšeného daňového zatíţení 

 



 

 

– V celkovém vyjádření za podstatná rizika mé ţivnosti povaţuji zejména přetrvávající, 

resp. prohlubující se problémy podnikatelského prostředí: - rostoucí administrativa a 

nepřehlednost legislativních norem - vysoké odvodové zatíţení ţivnostníků, např. v r. 

2010 stouplo více neţ o 8% oproti předchozím rokem 

7.Finančná prognóza 
 

7.1 Plátce DPH:  
 

          Během minimálně 2 roční doby podnikání předpokládám, ţe budu neplátcem DPH 

Ostatní skutečnosti:  

 doba podnikání v roce 2011 ..... od listopadu 2011  

účetnictví ................... ............. jednoduché 

 odvody do pojistných fondů: od roku 2011 kromě zdravotního pojištění plánuji být i plátcem 

nemocenského pojištění. V prvním kalendářním roce neplánuji být dobrovolným plátcem do 

pojistných fondů sociální pojišťovny, od 1.1.2012 budu odvádět ostatní pojistné fondy 

 

 

7.2 Předpokládané náklady měsíčníchprovozníchnákladů 
 

Kalkulaceměsíčníprovozníreţie : € /měsíčně 

PHM, provozníkapaliny, 

pojistné 

100                             

Nájemné 

 

200 

Opravy, náhradní díly 

Spotřební materiál            

20 

Nepředvídatelné výdaje 

 50 

Nákup BOZP                      

20 

Poplatky za vedení  účtu   

10 

Reklamní náklady             

10 

Cestovní 

30 

Jiné 

20  

Poštovné, telefon 

40 

Účetnictví 

 20                         
Celkem  = 520 €/měsíčně 

r.2011 

520 € x 2 = 1 040 € 
2012 

520 € x 12 =  6 240 € 
2013 

520 x 12 =  6 240 € 

 

 

 

Tabuľka 7.2.1Odvody do pojistníchfondů 2011 – 2013  Prognóza 

 

Sociálnípoisťovna = starobné  18 % + invalidní6%  + nemocenské 4,4% + rezervní fond 4,75% 

= 33,15% – odvody do SP sú kalkulované po ukončení prvníhokalendárního roku ČSZ 

 



 

 

Poistné od 

01.11.2011 
2011 2012 2013 

€/mes. Mes.  Rok €/mes. Mes. Rok  €/mes. Mes. Rok  

Zdravotní 14 % 44,8 2 89,6 46,2 12 554,4 46,9 12 562,8 

Nemoc. 4,4 % 14,08 2 28,16 14,52 12 174,24 14,74 12 176,88 

Starobné 18,0 % 0 0 0 59,4 2 118,8 60,3 12 723,6 

Invalidní  6,0 % 0 0 0 19,8 2 39,6 20,1 12 241,2 

Rezervní fond  

4,75 %  

0 0 0 15,67 2 188,04 15,91 12 190,95 

PvN 2,0 % 6,4  2 12,8 6,6 12 79,2 6,7 12 80,4 

Poistné spolu  130,56  1377,06  1975,83 

 

poznámka: sociální dávky jsou kalkulovány aţ po uplynutí prvního kalendářního roku mého 

podnikání, s výjimkou nemocenského pojištění a PVN (odkonzultované na sociální pojišťovně) 

8.Doplňující údaje 

V přílohách projektu jsou: 

 - LV k předmětné nemovitosti a čestné prohlášení vlastníka 

 - fotokopie dokladu o dosaţeném vzdělání (výuční list) 

- fotokopie dokladu o absolvování odborné přípravy pro zahájení činnosti OSVČ 

 - vzhledem k zaměření mé hlavní činnosti 

 - volná ţivnost, nejsou zapotřebí zvláštní osvědčení, resp. certifikáty k tomuto výkonu OSVČ 

 

 

9.Kalkulacepředpokladanýchnákladů 
 

Zdroje  Výška € Struktúravýdavků 

Vlastní zdroje 

 

Podíl cca 42 % 

1 000 Poplatky a réţie souvisejícise zaloţením ŢL               60 € 

Volné zdroje na rozběh ţivnosti                               300 € 

Materiál                                                                     640 € 

Nefinanční vklad 

 

   400 

 

nábytok 

 

Jinézdroje 0  

PříspěvekÚPSVaR 

 

 

Podíl cca  58 % 

2 497,38 - odvody do 

pojistnýchfondů1 497,38 € 

- registrační pokladnica                     

500,00 €  

- notebook                                          

500,00 €     podlekonkretizacepoloţek v časti 9.1 

 

9.1 Konkretizace poloţiek  zakoupených z příspěvkuÚPSVaR Čadca 



 

 

 

Ze získaného příspěvku si plánuji z části uhradit odvody do pojistných fondů, z části zakoupit 

vybavení na provozování obchodu. 

9.2 Kalkulace nákladů celkem – zahájení ČSZ 

 

Vlastní zdroje  € Jiné zdroje  € PříspěvekÚPSVaR  €   CELKEM 

1 000 0 2 497,38 3 497,4 
 

 

 

 

 

 

 

 

VÝKAZ O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH V DAŇOVÉ EVIDENCI - 

(PROGNÓZA) PŘÍLOHA ČÍSLO 1 

PŘÍJMIKonverzní kurz : 

1 € =30,126 SKK    

 

Účetní období Účetní období Účetní období 

Rok: 2011 Rok: 2012 rok: 2013 

Prodej tovaru 975         8 850        12 150 

Prodejvýrobků a sluţeb      0       0    0 

Ostatní příjmi (ÚPSVaR) 2497,38       0    0 

Příjmycelkem € 3472,38         8 850       12 150 

VÝDAJE 
Účetní období Účetní období Účetní období 

Rok: 2011 Rok: 2012 Rok: 2013 

Nákup materiálu     0 0  0 

Nákup zboţí          2 000 3 500 4 500 

Mzdy    0        0       0 

Platby do fondů 200 1510 1895 

Řídící réţie 

Nákup DHIM + NIM –příspevek 

z ÚPSVaR 

100 

500 

1 200 

      0 

1 200 

       0 

   Výdavky celkom € 2800 6210           7595 

Rozdílpříjmů 

a výdavků 

€ 672 2 640     4 555 

SKK 20 244,672 79 532,64 137 223,93 

 



 

 

 

Čestné prohlášení : 
 

Vlastnoručním podpisem potvrzuji, ţe předloţený projekt jsem zpracovala samostatně s 

vyuţitím informací z odborné přípravy OSVČ a běţně dostupných stránek na internetu. 

 

Čadca 2011 

 

Projekt vypracovala : Dáša Papíková 

 

 

 


