
Ohlášení živnosti - právnická osoba se sídlem na území ČR 

  

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Osoby vykonávající funkci statutárního orgánu, prokurista, případně zmocněnec na základě písemné 
plné moci. 

  

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace: 

Ohlášení živnosti se podává v písemné nebo elektronické formě. Podání lze učinit osobně nebo v 
zastoupení. 

  

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit: 
Živnost lze ohlásit u kteréhokoli obecního živnostenského úřadu v ČR. Zápis do živnostenského rejstříku 
provede obecní živnostenský úřad, kterému bylo podání doručeno jako prvnímu. 
  

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou: 

 doklad, že právnická osoba byla zřízena nebo založena (pokud se nezapisuje do obchodního či 
jiného veřejného rejstříku nebo pokud zápis ještě nebyl proveden), 

 doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž právnická osoba umístila sídlo, není-
li již adresa sídla zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, je-li tento doklad podmínkou 
zápisu do příslušné evidence (k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné 
prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, 
případně prohlášení osoby oprávněné nemovitostí, bytem nebo nebytovým prostorem jinak 
nakládat, že s umístěním souhlasí), 

 pokud je ustanoven odpovědný zástupce, pak prohlášením, že souhlasí s ustanovením do funkce. 
Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně 
před obecním živnostenským úřadem, 

 doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce, pokud to zákon vyžaduje, 
 při jednání na obecním živnostenském úřadě prokazuje fyzická osoba svoji totožnost platným 

průkazem totožnosti. 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte: 

 při osobním jednání sdělí žadatel pracovníkovi živnostenského úřadu potřebné náležitosti a jím je 
vyplněno elektronické podání, které následně vytiskne a předá klientovi. Ten po důkladné kontrole 
vyplněných údajů a skutečností stvrdí správnost údajů svým podpisem. Teprve poté je fakticky 
učiněno podání vůči obecnímu živnostenskému úřadu. 

 podání lze učinit také elektronicky, které nabízí možnost pouhého vyplnění a tisku, odeslání 
elektronicky podepsaného podání či zaslání do datové schránky, ID datové schránky Městského 
úřadu Havlíčkův Brod je 5uvbfub. 

Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit: 

Správní poplatek za ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání je 1000 Kč. Přijetí dalšího 
ohlášení, kdy podnikatel je již zapsán v živnostenském rejstříku, je 500 Kč. Správní poplatek je splatný 
při podání. 


