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V minulém článku, který se zabýval důležitými
otázkami začátku profesní dráhy, jsme se zabývali
i otázkou založení vlastní živnosti. V tomto článku se
na to podíváme trochu podrobněji. Jak tedy začít a
stát se osobou samostatně výdělečně činnou?
K vlastnímu podnikání je nejprve třeba mít vůbec nápad,
který odpovídá na otázky: co budu dělat, s čím budu
podnikat, kde najdu zákazníky, kde se budu propagovat
apod. Odpovědí na tyto otázky je například podnikatelský
záměr, ve kterém si budoucí OSVČ vytvoří základní, ale
ucelenou představu o jejím podnikání. Jenže nápad není
vše. Se začátkem podnikání se pojí i důležitá
administrativní a byrokratická agenda.

1. Založení živnosti na živnostenském úřadě

První kroky k vysněnému podnikání vedou na živnostenský úřad, a to jak pro založení podnikání fyzickou
nebo právnickou osobou. Nejprve je třeba se zaregistrovat.

Jednotný registrační formulář

K tomu pomáhá tzv. jednotný registrační formulář, který nahrazuje v podstatě několik různých dalších
formulářů, které jsou třeba jinak vyplnit před začátkem podnikání. Proto tento registrační formulář je
velkým pomocníkem a díky němu odpadne nadbytečné obíhání různých úřadů. Založit živnost je tak
mnohem snazší a rychlejší. Na registru živnostenského podnikání je možné dokonce tento formulář
vyplnit online. Jednotný registrační formulář pro založení nové živnosti fyzické osoby vyplníte zde.
Vyplněním tohoto jednotného registračního formuláře (JRF) se zároveň lze přihlásit do evidencí v různých
úřadech.

V rámci živnostenského úřadu se touto registrací ohlašuje živnost, žádá o koncesi, oznamují se změny,
žádá se o zrušení živnostenského oprávnění, oznamuje se zahájení či ukončení provozování živnosti na
provozovně, oznamuje se přerušení i pokračování živnosti. Formulář se skládá z několika částí.

První část (A), se skládá z údajů o podnikateli, dále z typu živnosti, z údajů o provozovně, z údajů
o odpovědných zástupcích. V sekci ostatní se pak nacházejí další části:
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https://www.daneprolidi.cz/vyhledavani/autor/eva-blechova
https://www.rzp.cz/jrf/cs/nova-zivnost/fyzicka-osoba/podnikatel
https://www.daneprolidi.cz/clanek/jak-zacit-se-samostatnou-vydelecnou-cinnosti.htm
https://www.daneprolidi.cz/clanek/zmeny-v-pojisteni-osvc.htm


Minimální zálohy OSVČ pro rok 2021
Zálohy na daň z příjmů u OSVČ a u zaměstnance

Související aktuality
Zavedení paušální daně pro OSVČ
Paušálně bude letos platit daně a pojistná 70 tisíc živnostníků
OSVČ: Přehled nejdůležitějších povinností vůči OSSZ

Související příklady z praxe
Paušální daň
Souběh zaměstnání a OSVČ v různých státech

Související předpisy SZČR
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění
16/1993 Sb. Zákon o dani silniční
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty
592/1992 Sb. Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
112/2016 Sb.
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https://www.daneprolidi.cz/clanek/minimalni-zalohy-osvc-pro-rok-2021.htm
https://www.daneprolidi.cz/clanek/zalohy-na-dan-z-prijmu-u-osvc-a-u-zamestnance.htm
https://www.daneprolidi.cz/aktualita/zavedeni-pausalni-dane-pro-osvc-ak.htm
https://www.daneprolidi.cz/aktualita/pausalne-bude-letos-platit-dane-a-pojistna-70-tisic-zivnostniku-ak.htm
https://www.daneprolidi.cz/aktualita/osvc--prehled-nejdulezitejsich-povinnosti-vuci-ossz-ak.htm
https://www.daneprolidi.cz/priklady-z-praxe/pausalni-dan.htm
https://www.daneprolidi.cz/priklady-z-praxe/soubeh-zamestnani-a-osvc-v-ruznych-statech.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-187
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-155
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-16
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-592
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-112

