
Číslo popisné

č. j.

P

Potvrzení přijetí

Ohlášení živnosti
podle § 45 a 46 zák. č. 455/1991 Sb.

ve znění pozdějších předpisů 

A)           Právnická osoba:
Obchodní jméno Právní forma

Sídlo

Ulice

Obec Část obece PSČ

Číslo orient.

B)           Statutátní orgán:
Titul

Rodné číslo

TitulJménoPříjmení

Datum narození Státní občanství

Bydliště

Soud nebo správní orgán mi uložil zákaz činnosti, nebo trvá překážka týkající se provozování živnosti

o živnostenském podnikání

CZ
TelefonOkres

nebylo-li přiděleno r.č.

Obec Část obce PSČ

CZ
Okres Telefon

(trvalý pobyt)

ANO/NE
Pracovněprávní vztahy nebo služední či jiné poměry vylučují nebo omezují mou činnost ve statutárním orgánu ANO/NE
Způsob jednání za právnickou osobu: Podpis:

Ulice

C)           Předmět podnikání:

Titul

Rodné číslo

TitulJménoPříjmení

Datum narození Státní občanství

Bydliště

Soud nebo správní orgán mi uložil zákaz činnosti, nebo trvá překážka týkající se provozování živnosti

(trvalý pobyt)

nebylo-li přiděleno r.č.

ANO/NE

Místo Část obce

Ulice

D)           Odpovědný zástupce:

Číslo orient.Číslo popisné

Číslo popisné Číslo orient.

Telefon
CZ

Okres

Část obceObec PSČPobyt
(na území ČR)

Stát

Ulice Číslo orient.Číslo popisné



F)           Provozovny

Titul

Rodné číslo

TitulJménoPříjmení

Datum narození Státní občanství
nebylo-li přiděleno r.č.

Telefon
CZ

Okres

Část obceObec PSČPobyt*
(na území ČR)

Ulice Číslo orient.Číslo popisné

Plní-li statutární orgán funkci odpovědného zástupce

dle ustanovení § 11, odst. 6 zák.č. 455/1991 Sb. v úplném  znění

E)          

* Uveďte pouze v případě, že člen statutárního orgánu, který plní funkce odpovědného zástupce nemá trvalý pobyt na území ČR

TelefonOkres

Část obceObec PSČ

Ulice Číslo orient.Číslo popisné

Část obce

TelefonOkres

Ulice Číslo orient.Číslo popisné

PSČAdresa Obec 
provozovny

provozovny
Adresa

G) Identifikační číslo H) Datum zahájení I) Datum ukončení
(bylo-li přiděleno) provozování činnosti provozování činnosti

J)
Pokud zamýšlí provozovat

živnost na dobu určitou

Provozování živnosti průmyslovým způsobem:
podle § 7 a zák. č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů ANO/NE

Potvrzuji pravdivost všech uvedených údajů:

V Praze dne:
podpis ohlašovatele

Upozornění: Podnikatelje povinen iznámit živnostenskému úřadu všechny změny týkající se údajů a dokladů,
které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti a předložit o nich doklady do 15 dnů po vzniku těchto
změn (ustanovení § 49 odst. 1 zák. č. 455/1991 v úplném znění)

Stát

Stát



I. Návod k vyplnění formuláře ohlášení živnosti
pro českou právnickou osobu, tj. osobu, která má sídlo na území ČR

Pokud je ve formuláři ohlášení uvedeno"ano" nebo "ne"zaškrtněte odpovídající variantu.
Nepostačují-li rubriky formuláře, pokračujte na příloze v členění dle rubriky.

k bodu 1)
- obchodní jméno - (§ 9 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů) -
obchodní jméno obchodních společností a družstva je název, pod kterým jsou zapsány v obchodním rejstříku.
Součástí obchodního jména právnických osob je i dodatek označující jejich právní formu

k bodu 2)  -  statutární orgán, jeho členové
- bydliště (§ 45 odst. 3 písm. a žz.) vyplní se pokud možno v členění: název obce, její část, název ulice, číslo
popisné a orintační, bylo-li přiděleno, a PSČ
- jiné překážky provozování živnosti (§ 8 odst. 1 - 3, § 45 odst. 3 písm. a žz)
- živnost nemůže provozovat fyzická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, jestliže bylo soudem
rozhodnuto, že provozování podniku musí být ukončeno
- živnost nemůže provozovat fyzická osoba po dobu tří let poté, co soud zrušil konkurs proto, že bylo 
splněno rozvrhové usnesení nebo, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu. Byl-li
konkurs zrušen z jiného důvodu, překážka k provozování živnosti uvedená v odstavci 1 odpadá právní mocí
rozhodnutí o zrušení konkursu.
- živnost nemůže po dobu tří let provozovat též fyzická osoba, vůči níž byl návrh na prohlášení konkursu
zamítnut pro nedostatek majetku
- viz též příslušná ustanovení obchodního zákoníku (např. § 135 odst. 2 a 194 odst. 7)

k bodu 3)
- údaj o předchozím zrušení živnostenského oprávnění (§ 58, § 45 odst. 3 písm. a žz)
- bylo-li živnostenské oprávnění zrušeno z důvodů uvedených v § 58 odst. 2 - 4 žz, může podnikatel ohlásit
ohlašovací živnost v oboru nebo příbuzném oboru nejdříve po uplynutí tří let od právní moci rozhodnutí o
zrušení živnostenského oprávnění

k bodu 4)
- předmět podnikání (§ 45 odst. 4 žz)
- ohlašovatel je povinen vymezit předmět podnikání uvedený v ohlášení s dostatečnou určitostí
a jednoznačností. Předmět podnikání živnosti volné musí být, po vydání nařízení vlády podle § 73a žz,
ohlášen v souladu s názvem oboru živnosti, uvedeném v tomto nařízení. Předmět podnikání živnosti
řemeslné a vázané musí být ohlášen v souladu s přílohami č.1 a 2 k tomuto zákonu. Je-li rozsah výkonu
živností vázan na doklad vydaný zvláštním orgánem nebo na doklad o odborné způsobilosti podle přílohy č.
2 k tomuto zákonu, musí být v předmětu podnikání rozsah podnikání vymezen v souladu s uvedenými
doklady.

k bodu 5)
- údaj o identifikačním čísle (§ 45 odst. 3 písm. d žz)
- ohlašovatel vyplní, bylo-li mu toto číslo již přiděleno i pro jinou podnikatelskou činnost

k bodu 6a)
- den vzniku živnostenského oprávnění (§ 10 odst. 1  žz)
- ohlašovatel uvede, pokud je právnickou osobou již zapsanou do obchodního rejstříku nebo osobou, která se do
 tohoto rejstříku nezapisuje, a je-li den vzniku živnostenského oprávnění pozdější než den ohlášení.



k bodu 7)
- datum ukončení provozování živnosti (§ 45 odst. 3 písm. h žz)
- ohlašovatel uvede, pokud zamýšlí provozovat živnost na dobu určitou

k bodu 8)
- provozování živnosti průmyslovým způsobem (§ 45 odst. 3 písm. i žz) - vyplňuje se v případě, je-li
živnost provozována dle § 7a žz

k bodu 9)
- zaměstnávání zaměstnavatelů (§ 45 odst. 3 písm. j žz) - zaškrtne se varianta, která platí ke dni vzniku
živnostenského oprávnění či bezprostředně po něm. Odpovědný zástupce musí být v pracovněprávním
vztahu k podnikateli.viz též bod 11
k bodu 10)
- provozovny ( § 45 odst. 3 písm. f žz)
- uvádí se provozovna nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno bezprostředně po vzniku
živnostenského oprávnění
k bodu 11)
- odpovědný zástupce - § 11 žz provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce,
odpovědným zástupcem může být pouze osoba, která má bydliště na území ČR, t.j. trvalý pobyt (§ 5 odst. 2 žz)
viz rovněž poznámky k bodům 2 a 9

II. Doklady, které právnická osoba přikládá k ohlášení živnosti

1) dle § 46 odst. 2 žz
a) výpis z rejstříku trestů odpovědného zástupce na starší 3 měsíců,
b) doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce, pokud ji zákon vyžaduje,
c) doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud se nezapisuje do obchodního

nebo obdobného rejstříku nebo pokud ještě zápis nebyl proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba
je zapsána do obchodního či obdobného rejstříku, pokud již byl zápis proveden; výpis z obchodního či
obdobného rejstříku nesmí být starší tří měsíců,

d) doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo místnostem, v nichž má své sídlo
e) doklady o skutečnostech prokazujících provozování živnosti průmyslovým způsobem dle § 7a odst. 1

písm. a) a b) žz,
f) prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, s převzetím povinností

v rozsahu stanoveného tímto zákonem a s uvedením podnikatelů, u nichž je do funkce odpovědného
zástupce ustanoven.Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce
prohlášení osobně před živnostenským úřadem.

2) dle § 6 odst. 1 písm. d) žz - doklad o tom, že odpovědný zástupce nemá vůči územním finančním
orgánům státu daňové nedoplatky. Doklad vyhotoví místně příslušný finanční úřad.

3) doklad o zaplacení správního poplatku - zák. č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích

Veškerá písemná podání se předkládají v češtině (slovenštině - § 73 žz) a listinné důkazy,
pokud nejsou v češtině (slovenštině), musí být opatřeny úředním překladem - § 71 odst. 3.

Doporučujeme vyhotovit přehled jednotlivých dokladů přikládaných k ohlášení s tím, že v něm
uvedené doklady je vhodné co nejpřesněji konkretizovat.


