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(Dokončení ze str. 19)
Podnikání živnostníků v EU
S ohledem na obecně uplatňova-

né principy Evropské unie – volný 
pohyb osob, služeb a kapitálu, je v 
zásadě možné, aby český podnikatel 
na základě živnostenského oprávně-
ní, získaného v ČR, vykonával pod-
nikatelskou činnost i v zemích EU. 

Záleží však na podmínkách v kon-
krétním členském státu. Informovat 
se můžeme např. v Poradně Hospo-
dářské komory ČR, kde je informač-
ní místo pro podnikatele, nebo v Jed-
notném kontaktním místě ( JKM). 
Zde získáme potřebné rady jak o 
podnikání v režimu přeshraniční-
ho poskytování služeb, tak v režimu 
usazení. -lko-

Jak začít podnikat – krok...

Ve svém oboru jsme zruční, naše 
práce je žádaná… Co takhle začít 
podnikat jako OSVČ (osoba samo-
statně výdělečně činná)? Jenže 
nemáme žádné zkušenosti, nej-
spíš budeme začínat od nuly, a kvůli 
úspoře doma… 

Podle některých odborníků je nej-
snazší začít podnikat ve službách. 
Před námi však stojí různá úskalí. 
Jaká, to se můžeme dozvědět na we-
bu podnikatel.cz. Zde také mj. zku-
šení praktici napříč obory vzpomí-
nají na své začátky. 

Jako důležitou výhodu, která se jim 
později zúročila, uvádějí, že do pod-
nikání nevstupovali zadlužení. Vzít 
si totiž hned na začátku podniká-
ní úvěr, a to v době, kdy podnikatel 
ještě nemůže mít stoprocentní jisto-
tu, že se jeho byznys dobře rozjede, 
je velmi riskantní, a hodně lidí na to 
doplatilo.

Začít podnikat ale lze i bez velkých 
investic, kdy se podnikání rozvíjí 
postupně, a kdy podnikatel vydělané 
peníze opět reinvestuje do své firmy. 

Nedostatek financí automatic-
ky neznamená, že by se měl nová-
ček podnikání vzdát. Je však třeba 
si srovnat v hlavě, jak překleneme 
případný dočasný výpadek, nebo 
snížení příjmů do té doby, než nám 
nový byznys začne trochu vydělávat. 
A to může, dle mnohých zkušenos-
tí, trvat minimálně měsíce, někdy i 
roky. Než se vše zaběhne, hodí se do 

začátků finanční rezerva. 
Novopečenému podnikateli, kte-

rý si žádný výpadek příjmů opravdu 
nemůže dovolit, odborníci z podni-
katelského webu radí nejschůdnější 
cestu. Totiž odstartovat podnikání 
nejprve jako vedlejší činnost ještě 
při zaměstnání, a naplno do něj na-
skočit až ve chvíli, kdy začne genero-
vat peníze.

Pro člověka, který byl doposud 
zaměstnancem, a nyní se pouští do 
samostatné výdělečné činnosti, je 
relativně nejtěžší zorganizovat si 
sám všechnu práci a ještě mít čas na 
administrativu, obchod, marketing a 
potřebné sebevzdělávání. 

Zkušení podnikatelé radí naklá-
dat se svým časem velmi vědomě a 
vyhradit si přesný čas pro jednotlivé 
činnosti.

Velký význam má i navazování kon-
taktů a získávání referencí. -lko-

Když jsme nováčky mezi
živnostníky a podnikateli

Živnostníci si často kladou otáz-
ku, zda musí mít provozovnu, a jaké 
podmínky má splňovat. 

Až na výjimky zákon nepodmiňuje 
provozování živnosti jejím výkonem 
v provozovně. Provozovna může být 
zřízena kdykoliv v průběhu podnika-
telské činnosti.

Živnostenský zákon rozeznává tři 
druhy: provozovny, oznamované 
ŽÚ; mobilní provozovny a automat 
nebo obdobná zařízení. 

Pouze provozovny oznamované, 
jak název napovídá, se oznamují, a 
ŽÚ je zapisuje do živnostenského 
rejstříku.

Provozovna musí být viditelně 
označena obchodní firmou, nebo 
názvem, či jménem a příjmením 
podnikatele a jeho identifikačním 
číslem. 

Mobilní provozovna je přemístitel-
ná. Při prodeji zboží a poskytování 
služeb musí být označena jménem a 
příjmením osoby odpovědné za čin-
nost provozovny.

Automat, nebo obdobné zařízení, 
je třetím typem provozovny. Probíhá 
zde prodej zboží, nebo poskytování 
služeb nevyžadujících koncesi. Nes-
mí být umožněno získat určité dru-
hy zboží osobám chráněným zvlášt-
ními předpisy.

Je zvenčí viditelně označena firmou 
nebo názvem, či jménem podnika-
tele a jeho ident. číslem, údajem o 
sídle či místě podnikání. Organizač-
ní složka zahraniční osoby musí být 
způsobilá podle zvláštních právních 
předpisů.

V průběhu podnikatelské činnosti 
může docházet ke změnám, které je 
živnostník povinen do 15 dnů úřadu 
oznámit. Např. změnu sídla, osoby 
odpovědného zástupce, zahájení či 
ukončení provozovny…nebo změnu 
předmětu podnikání. Formulářem 
je Změnový list. Jeho prostřednic-
tvím oznamujeme ŽÚ i přerušení či 
ukončení provozování živnosti. Více 
na www.zdarns.cz, Podnikatel. 

 -lko-

Zařizujeme provozovnu

Zkušení podnikatelé radí nakládat 
se svým časem velmi vědomě a vyhra-
dit si přesný čas na jednotlivé činnosti.
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