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Dokud jsme byli zaměstnanci, 
odváděli jsme svoji práci, a ostat-
ní starosti a povinnosti majite-
le firmy nás nezajímaly. Situace 
se mění, když dostaneme odvahu 
pustit se sami do podnikání...  

Co a jak udělat, co potřebujeme, a 
čeho se vyvarovat? 

Cenné informace - krok za krokem 
– můžeme zjistit v pokynech Živnos-
tenského úřadu Žďáru nad Sázavou 
na městském webu www.zdarns.cz, 
v záložce Podnikatel. Podívali jsme 
se za vás…  

Odborníci z „živnostenského“ na 
webu také zodpovídají nejčastěj-
ší otázky k živnostenskému zákonu, 
takže se dozvíme mnohé problémy, 
které mohou na nepozorného začí-
najícího podnikatele  čekat. Takto 
máme šanci se jim vyhnout.

Jak v průvodci Živnostenského 
úřadu (ŽÚ) stojí, současná právní 
úprava rozlišuje dva základní druhy 
živností: Ohlašovací živnosti a kon-
cesované živnosti. Mezi ohlašovací 
živnosti patří živnost řemeslná, váza-
ná a volná.

U řemeslné živnosti je vyžado-
vána odborná způsobilost, která se 
prokazuje výučním listem, maturit-
ním vysvědčením, dokladem o ukon-
čení vyššího odborného vzdělání, 
vysokoškolského vzdělání, uznáním 

odborné kvalifikace uznávacím orgá-
nem, a to vždy v příslušném oboru.

Odbornou způsobilost lze také 
doložit výučním listem, maturitním 
vysvědčením, dokladem o ukon-
čení vyššího odborného vzdělání v 
příbuzném oboru nebo dokladem 
o ukončení rekvalifikace, pak ale k 
těmto dokladům přistupuje navíc 
doklad o vykonání jednoroční praxe 
v oboru činnosti. V případě vysoko-
školského vzdělání v příbuzné oblas-
ti studijních programů a oborů se již 
praxe nevyžaduje.

Odbornou způsobilost lze doložit 
i doklady o vykonání šestileté praxe 
v oboru.

Tato živnost může být vykonávána 
při splnění podmínek již dnem ohlá-
šení a na základě ohlášení.

U živnosti vázané je vyžadována 
odborná způsobilost, která se pro-
kazuje různě dle konkrétní živnosti. 
Druhy vázaných živností a způsob 
prokázání odborné způsobilosti je 
stanoveno živnostenským zákonem.

Volná živnost nevyžaduje žádné 
odborné způsobilosti. Je z hlediska 
ohlášení nejjednodušší živností. Pro 
zahájení činnosti v některém z obo-
rů volné živnosti postačí vyplnit JRF, 
předložit doklad totožnosti a uhradit 
správní poplatek. 

Koncesová živnost může být 

provozována jen na základě uděle-
ní koncese, tedy až právní mocí roz-
hodnutí ŽÚ, který o udělení konce-
se rozhoduje. Druhy koncesovaných 
živností a způsob prokázání odbor-
né způsobilosti je stanoven živnos-
tenským zákonem.

Kde žádat o živnostenské 
oprávnění 

Živnostenské oprávnění představu-
je právo fyzické osoby nebo právnic-
ké osoby provozovat živnost a pod-
nikat.

Kdo hodlá podnikat v oboru, kte-
rý je živností, musí to ohlásit, nebo 
požádat o udělení koncese u živnos-
tenského úřadu. Lze to vyřídit na 
kteréhokoliv ŽÚ, nemusí tu být sho-
da s bydlištěm žadatele, nebo jeho 
sídlem a místem podnikání. Obec-
ní ŽÚ jsou zřizovány jako odbory 
městských úřadů, magistrátů, nebo 
úřadů městských částí.

Ve Žďáře nad Sázavou můžeme 
Živnostenský úřad navštívit kdyko-
liv v provozní době MěÚ od pondělí 
do pátku.

Před podáním žádosti ještě 
můžeme využít poradenský servis.

Zpracování bude zahájeno bez-
prostředně po podání, což zásadně 
urychluje vyřízení věci. ŽÚ pro nás 
může (po domluvě) provést i vstup-

ní povinné úkony (registrace, ozná-
mení) ve vztahu k dalším orgánům 
veřejné správy, což nám ušetří čas.

V případě ohlašovací živnosti, kam 
spadají živnosti řemeslné, vázané a 
živnost volná, je ŽÚ povinen vydat 
výpis z živnostenského rejstříku nej-
později do pěti pracovních dnů ode 
dne podání ohlášení (má-li ovšem 
všechny náležitosti).

V případě koncesované živnosti je 
lhůta pro vydání rozhodnutí o udě-
lení koncese 30 dnů. U mnoha kon-
cesí se totiž na řízení podílejí i další 
orgány. 

Po právní moci rozhodnutí o udě-
lení koncese ŽÚ zapíše osobu a živ-
nost do živnostenského rejstříku a 
do pěti dnů vydá výpis.

Jak je to s poplatky
Podle sazebníku správních poplat-

ků uhradíme při ohlášení první živ-
nosti, nebo podání žádosti o kon-
cesi, správní poplatek 1.000 Kč. To 
bez ohledu na to, v kolika živnostech 
hodláme podnikat, pokud budou 
vyřizovány jedním podáním. 

U dalších živností vyřizovaných 
později již zaplatíme jen 500 Kč. Jiné 
správní poplatky v souvislosti s vyří-
zením živnosti na živnostenském 
úřadě nejsou.  

 (Pokračování na str. 20)

Jak začít podnikat – krok za krokem…


