
Povinnosti živnostníka



● Živnostenský úřadŽivnostenský úřad    

– podnikatelské oprávněnípodnikatelské oprávnění  
● Finanční úřadFinanční úřad (do třiceti dnů od vydání 

živnostenského listu)

– živnostník vyplní  formulář Přihláška k Přihláška k 
registraci pro fyzické osobyregistraci pro fyzické osoby, v němž se 
přihlásí k placení:

● Daně z příjmů fyzických osobDaně z příjmů fyzických osob
● Daně z přidané hodnotyDaně z přidané hodnoty (pokud chce, 

jinak až v případě, že obrat za posled. 
12 měsíců překročil částku 1 milion Kč)

  



● Daně z nemovitostíDaně z nemovitostí (je-li součástí 
podnikatelského majetku nemovitost)

● Daně silničníDaně silniční (bude-li k podnikatelským 
účelům používat motorové vozidlo)

● Daně z příjmů ze závislé činnosti a Daně z příjmů ze závislé činnosti a 
funkčních požitkůfunkčních požitků (bude-li mít 
zaměstnance)

● Daně z příjmů vybírané zvláštní Daně z příjmů vybírané zvláštní 
sazbou daněsazbou daně (málo časté u 
živnostníků) 



● Okresní správa sociálního zabezpečeníOkresní správa sociálního zabezpečení 
(do osmi dnů)

– oznámí zahájení podnikání
– vznik povinnosti platit měsíční zálohy na měsíční zálohy na 

sociální pojistné  sociální pojistné  
● Sociální pojištění tvoří: Sociální pojištění tvoří: 

– důchodové pojištění

– příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 

– nemocenské pojištění



● Účast na nemocenském pojištění Účast na nemocenském pojištění není pro není pro 
živnostníky povinná živnostníky povinná 

● Živnostník buďbuď nemocenské pojištění platíplatí 
nebonebo v případě nemoci mu nejsou mu nejsou 
poskytovány dávkyposkytovány dávky nahrazující výpadek 
příjmů v době nemoci 

● Pobočka příslušné zdravotní pojišťovnyPobočka příslušné zdravotní pojišťovny 
(do osmi dnů) 

– oznámí zahájení podnikání
– vznik povinnosti platit měsíční zálohy na měsíční zálohy na 

zdravotní pojistné zdravotní pojistné 



● Další povinnosti dle živnostenského Další povinnosti dle živnostenského 
zákona:zákona:
● Povinnost vést daňovou evidenci (dříve daňovou evidenci (dříve 

jednoduché účetnictví) jednoduché účetnictví) 
● Avšak při výdělku při výdělku více než 6 milionů 6 milionů 

ročněročně, musí vést podvojné účetnictvípodvojné účetnictví
● ZajistitZajistit účast  účast odpovědného zástupceodpovědného zástupce  

při provozování živnosti v potřebném při provozování živnosti v potřebném 
rozsahurozsahu

● Zajistit výkon živnostenské kontroly výkon živnostenské kontroly

 



– Viditelně označit místo podnikání a označit místo podnikání a 
sídlosídlo, liší-li se od bydliště(v případě, že 
ke svému podnikání využívá podnikatel 
prostor vlastní provozovny)

– Předložit doklady o nabytí Předložit doklady o nabytí 
prodávaného zboží nebo materiálu,prodávaného zboží nebo materiálu, 
který se používá k poskytování služby

– v době určené pro prodej nebo 
poskytování služby, zajistit přítomnost zajistit přítomnost 
osoby se znalostí českého nebo osoby se znalostí českého nebo 
slovenského jazykaslovenského jazyka

 



– Písemně oznámitoznámit živnostenskému 
úřadu přerušení podnikání delší než 6 přerušení podnikání delší než 6 
měsícůměsíců

– Oznámit opětovné pokračováníOznámit opětovné pokračování v 
živnosti

– Povinnost mít v provozovně v provozovně pro účely 
kontroly průkaz živnostenského průkaz živnostenského 
oprávnění nebo osvědčeníoprávnění nebo osvědčení

– Povinnost vydávat doklady o prodeji Povinnost vydávat doklady o prodeji 
zboží a poskytnutí služeb.zboží a poskytnutí služeb. Kopie 
dokladů musí uschovat po dobu 3 letuschovat po dobu 3 let 
ode dne jejich vydání

 



– Písemně oznámitoznámit živnostenskému 
úřadu přerušení podnikání delší než 6 přerušení podnikání delší než 6 
měsícůměsíců

– Oznámit opětovné pokračováníOznámit opětovné pokračování v 
živnosti

– Povinnost mít v provozovně v provozovně pro účely 
kontroly průkaz živnostenského průkaz živnostenského 
oprávnění nebo osvědčeníoprávnění nebo osvědčení

– Povinnost vydávat doklady o prodeji Povinnost vydávat doklady o prodeji 
zboží a poskytnutí služeb.zboží a poskytnutí služeb. Kopie 
dokladů musí uschovat po dobu 3 letuschovat po dobu 3 let 
ode dne jejich vydání

 



– Sdělit živnostenskému úřadu, zda Sdělit živnostenskému úřadu, zda 

provozuje živnost a doložit doklady,provozuje živnost a doložit doklady, 

které tuto skutečnost potvrzují

– Povinnost přijímat písemnosti v Povinnost přijímat písemnosti v 

místě podnikání, sídle, organizační místě podnikání, sídle, organizační 

složcesložce

– Povinnost prokázat totožnost Povinnost prokázat totožnost 

pracovníkům živnostenského úřadupracovníkům živnostenského úřadu

 



– Podnikatel odpovídá za:Podnikatel odpovídá za:

● odbor. způsobilost zaměstnancůodbor. způsobilost zaměstnanců  

pro výkon povolání pro výkon povolání 

● znalost bezpečnost. a hygien. znalost bezpečnost. a hygien. 

předpisůpředpisů

● prokázání bezúhonnosti prokázání bezúhonnosti 

zaměstnancůzaměstnanců
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