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ZALOŽENÍ ŽIVNOSTI OHLAŠOVACÍ  

 

 Ohlášením u kteréhokoli ŽÚ pomocí jednotného 
registračního formuláře (JRF) nebo s využitím 
kontaktního místa veřejné správy tzv. Czech 
POINTu   

 

FO  v ohlášení uvede 

 Jméno, příjmení, firmu, bydliště, osobní údaje 

 Místo podnikání 

 Předmět podnikání 

 IČ 

 Provozovnu, ve které bude provozování živnosti 
zahájeno 

 Údaje o odpovědném zástupci 



ZALOŽENÍ ŽIVNOSTI OHLAŠOVACÍ  

 

 FO k ohlášení připojí: 

Doklad o odborné způsobilosti 

Výpis z rejstříku trestů (vyžádá si ŽÚ 
sám) 

Doklad o vlastnickém vztahu k 
nemovitosti, ve které bude živnost 
provozovat 

Prohlášení odpovědného zástupce, že 
souhlasí s ustanovením do funkce 

Jeho doklady o odborné způsobilosti a 
výpis z rejstříku trestů 

Doklad o zaplacení správního poplatku  



ZALOŽENÍ ŽIVNOSTI OHLAŠOVACÍ  

 

 Společně s ohlášením se FO může 
přihlásit: 

 

K daňové registraci 

K důchodovému pojištění 

K nemocenskému pojištění 

Oznámit vznik volného pracovního místa 

Oznámit zahájení samostatné výdělečné 
činnosti 



ZALOŽENÍ ŽIVNOSTI OHLAŠOVACÍ  

 

PO v ohlášení uvede: 

• Firmu, sídlo 

• Údaje o odpovědném zástupci 

• Předmět podnikání 

• IČ 

• Provozovny 

• Označení a umístění organizační složky 

podniku 



ZALOŽENÍ ŽIVNOSTI OHLAŠOVACÍ  

 

PO připojí k ohlášení 

• Doklad o odborné způsobilosti 
odpovědného zástupce 

• Doklad o zřízení PO (výpis z obchodního 
rejstříku) 

• Doklad prokazující právní důvod pro 
užívání prostor, kde má PO sídlo a 
provozovny 

• Prohlášení odpovědného zástupce, že 
souhlasí s ustanovením do funkce 

• Doklad o zaplacení správního poplatku 



ZALOŽENÍ ŽIVNOSTI OHLAŠOVACÍ 

 

 Při splnění všech podmínek ohlášení 
stanovených ŽZ provede živnostenský úřad 
(ŽÚ) zápis do živnostenského rejstříku (ŽR) a 
do 5 pracovních dnů od doručení žádosti vydá 
podnikateli výpis z tohoto rejstříku 

 Pokud jsou v ohlášení nedostatky, vyzve ŽÚ 
ohlašovatele k jejich odstranění a stanoví 
lhůtu (minimálně 15 dnů) 

 Po odstranění nedostatků provede zápis do 
ŽR a vydá do 5 pracovních dnů  od doručení 
výpis 



  Úkol: 

   Založte fiktivní 

ohlašovací živnost v 

oblasti hotelnictví a 

cestovního ruchu. 

Podejte ohlášení 

prostřednictvím JRF. 

Vyplňte údaje v části 

A formuláře. 



ZALOŽENÍ ŽIVNOSTI KONCESOVANÉ 

Na základě žádosti o vydání koncese 
podané u kteréhokoli ŽÚ (lze použít JRF 
nebo podat přes Czech POINT)  

 

Údaje stejné jako u ohlášení + přílohy 

Žádost projednává ŽÚ + vyjádření 
(stanovisko) orgánu státní správy (do 30 
dnů od doručení žádosti) 

Do 5 dnů od nabytí právní moci 
rozhodnutí o udělení koncese ŽÚ provede 
zápis do ŽR a podnikateli vydá výpis 
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