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Název: Právní formy podnikání – podnikání fyzické osoby 

 

Jméno autora: Ing. Miroslava Špičáková 

 

Předmět: EKONOMIE 

 

Jazyk: čeština 

 

Klíčová slova: Podnikání, Obchodní zákoník, Živnostenský zákon, fyzická osoba, 
právnická osoba, osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), podnikatel, 
živnostenské oprávnění, výpis z živnostenského rejstříku, živnostenský rejstřík, 
obchodní rejstřík, obchodní firma. 

Cílová skupina: studenti středních škol 

 

Stupeň a typ vzdělání: odborné vzdělání 

 

Očekávaný výstup: Studenti vysvětlí postup založení živnosti, znají podmínky získání 
živnostenského oprávnění. Pomocí úkolů ke zpracování si ověří znalost získaných 
vědomostí. 



 

 

Metodický list/anotace 

Mezi základní právní formy podnikání patří především individuální podnikatel a 
osobní a kapitálové obchodní společnosti. Ačkoliv počet individuálních podnikatelů 
značně převyšuje počet ostatních právních forem podniků, nejvýznamnější formou 
podnikání jsou bezesporu kapitálové obchodní společnosti. Jaké kroky je nutné 
podniknout pro získání živnostenského oprávnění? O tom pojednává tento výukový 
materiál, který studenty seznámí se základními informacemi o živnostenském 
podnikání, přiblíží jak postupovat pro získání živnostenského listu. Na závěr jsou 
studenti vyzváni ke zpracování úkolů, které se váží k tomuto tématu, zde si studenti 
ověří úroveň získaných znalostí. 

 

Zpracováno: 18.1.2013 



 

 

 

 

 

 

 

PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ ‐ 

PODNIKÁNÍ FYZICKÉ OSOBY 



 

 

Jak začít podnikat 

Jak začít podnikat krok za krokem 

 zjistíme, zda potřebujeme oprávnění (živnostenské nebo jiné oprávnění) 

 na živnostenském úřadě ohlásíme živnost, současně se můžeme 
zaregistrovat k odvodu daně a oznámíme zahájení samostatné výdělečné 
činnosti správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně 

 přihlásíme se k registraci na příslušné pobočce správy sociálního 
zabezpečení a zdravotní pojišťovny 

 schováváme si všechny doklady a z nich uděláme daňovou evidenci nebo 
evidenci příjmů, případně další evidence 

 podáme daňová přiznání a přehledy pojištění 

Potřebujeme živnostenský list? 

Chceme-li vydělávat samostatně, musíme zjistit, zda potřebujeme 

- živnostenské oprávnění 

- jiné oprávnění (např. daňoví poradci, znalci) 

- nebo nic (např. autoři, spisovatelé, herci, hudebníci) - OSVČ bez živnosti 

Živnostenský úřad (ŽÚ) a registrace 

V každém případě zajdeme s občanským průkazem na kterýkoli živnostenský úřad, 
kde vyplníme Jednotný registrační formulář. Tím provedeme ohlášení živnosti na 
živnostenský úřad a registraci k finančnímu úřadu a oznámení o zahájené 
samostatné výdělečné činnosti správě sociálního zabezpečení a zdravotní 
pojišťovně. 

Správní poplatek je 1 000,- Kč nebo 500,- Kč. (Podrobně viz Jednotný registrační 
formulář.) 

Poplatky: 

- ohlášení živnosti při vstupu do podnikání 1 000,- Kč 

- další ohlášení živnosti 500,- Kč 

- přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání 1 000,- Kč 

- přijetí další žádosti o koncesi 500,- Kč (3) 

 

 



 

 

Jak získat živnostenský list 

Živnostenský zákon rozlišuje: 

Živnosti ohlašovací, které při splnění stanovených podmínek smějí být provozovány 
na základě ohlášení. Ty dále dělíme podle nároků na odbornost na: 

a) živnosti řemeslné – abychom získali řemeslnou živnost, musíme splňovat 
odbornou způsobilost: 

- odborné vzdělání v příslušném oboru (k tomu nepotřebujeme praxi) - viz § 21 

odst. 1 Živnostenského zákona 

-  nebo odborné vzdělání v příbuzném oboru a k tomu rok praxe v oboru - viz § 22 

odst. 1 Živnostenského zákona 

- nebo jsme byli určitý počet let OSVČ nebo zaměstnanec ve vedoucí pozici a k tomu 
máme požadované doklady o rekvalifikaci - viz § 21 odst. 2 Živnostenského zákona 

- nebo máme aspoň 6 let praxe v oboru - viz § 22 f) Živnostenského zákona 

Řemeslné živnosti ohlásíme na kterýkoli živnostenský úřad, zaplatíme 1 000 Kč za 
každou živnost a doložíme všeobecné podmínky a odbornou způsobilost. Pokud s 
podnikáním začínáme, vyplníme jednotný registrační formulář. 

Řemeslné živnosti vyjmenovává Příloha 1 Živnostenského zákona. (4) 

b) živnosti vázané – abychom získali vázanou živnost, musíme splňovat odbornou 
způsobilost, např. ukončené odborné vzdělání nebo rekvalifikaci, případně (pokud je 
to požadováno) i určitou délku praxe. Vázanou živnost ohlásíme na kterýkoli 
živnostenský úřad, zaplatíme 1 000 Kč za každou živnost, doložíme všeobecné 
podmínky a odbornou způsobilost. 

Pokud s podnikáním začínáme, vyplníme jednotný registrační formulář. 

Vše najdeme v Příloze 2 Živnostenského zákona. (5) 

c) živnosti volné – sdružují činnosti, které nevyžadují odbornou způsobilost, a je 
nutné splňovat pouze všeobecné podmínky. 

Volnou živnost ohlásíme na kterýkoli živnostenský úřad, zaplatíme 1 000 Kč a 
doložíme všeobecné podmínky pro udělení živnosti. 

Pokud s podnikáním začínáme, vyplníme jednotný registrační formulář. 

Některé z činností volné živnosti vyjmenovává Příloha 4 Živnostenského zákona.(6) 

Živnosti koncesované - smějí být provozovány na základě koncese. 



 

 

Požádáme kterýkoli živnostenský úřad. Musíme splňovat odbornou způsobilost. O 
koncesovanou živnost požádáme na živnostenském úřadě (§ 71 Živnostenského 
zákona) a doložíme splnění všeobecných podmínek a odborné způsobilosti. O 
udělení živnosti rozhodne příslušný úřad. Poplatek je 1 000 Kč. 

Vše najdeme v Příloze 3 Živnostenského zákona. 

Podmínky pro získání živnostenského listu 

Všeobecné podmínky pro provozování živnosti 

 dosažení věku 18 let 

 způsobilost k právním úkonům 

 bezúhonnost doložená Výpisem z rejstříku trestů ČR, který si živnostenský 
úřad vyžaduje sám 

 doklad o vlastnictví nebo souhlas majitele prostor (pokud chcete umístit místo 
podnikání v prostorách mimo trvalé bydliště nebo v sídle obecního úřadu) 

 doklad o odborné způsobilosti, popř. praxi k živnostem řemeslným a vázaným 
na koncesi 

Více informací naleznete v Živnostenském zákoně (www.podnikatel.cz/zakony) 

 

Kontrolní úkoly: 

1. Stručně popište podmínky, které musí splnit individuální podnikatel k 
provozování živnosti. Jaký je postup založení živnosti? 

2. Zamyslete se jaké jsou největší přednosti a rizika individuálního podnikání – 
živnosti?  
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