
ABECEDA ZAČÍNAJÚCEHO ŽIVNOSTNÍKA

Chceš začať podnikať? Založiť si živnosť, no nevieš ako na to?
Tu nájdeš praktický návod, tzv. ABECEDU ZAČÍNAJÚCEHO ŽIVNOSTNÍKA, ktorý ti určite 
pomôže pri zriaďovaní živnosti...

10 jednoduchých krokov k založeniu živnosti:

A.Predmety činnosti
Prvým a veľmi dôležitým krokom je prehľadnosť, a preto je najlepšie, keď si na papier spíšeme 
zoznam činností – živností, ktoré by sme chceli vykonávať. Získame tak lepší prehľad a poslúži 
nám to ako užitočná pomôcka pri výbere konkrétnej živnosti.

B.Živnostenský úrad
Ďalším krokom je návšteva živnostenského úradu kde si prevezmeme tlačivá potrebné pre založenie
živnosti. Nemusíme sa báť, pretože tam nájdeme viacero úradníkov, ktorí nám ochotne pomôžu vo 
všetkom čo bude potrebné.

C.Poplatok
Poplatkom máme na mysli zakúpenie kolkov. Môžme si ich zakúpiť na ktorejkoľvek pošte, aj keď 
dnes to už nie je povinné.

D.Obchodné meno
V tomto kroku si musíme zvoliť obchodné meno, pod ktorým bude naša firma vystupovať a vďaka 
ktorému nás bude verejnosť poznať a rozlišovať od konkurencie.

E.Tlačivá
Formuláre, ktoré sme si vyzdvihli na oddelení živnostenského úradu, môžeme vyplniť v kľude 
doma a následne ich vyplnené odovzdáme späť na úrade. Budeme tiež potrebovať osobné doklady, 
a to občiansky preukaz, príp. kolky.

F.Sociálna poisťovňa
Prihlasovať sa do Sociálnej poisťovne zatiaľ nie je potrebné. Povinné prihlásenie nám vzniká až v 
druhom roku podnikania. Prihlásenie do zdravotnej poisťovne je však povinné.

G.Daňový úrad
Daňový úrad nám v priebehu niekoľkých dní pridelí daňové identifikačné číslo (DIČ), ktoré nám 
doručí pošta. Toto číslo je veľmi dôležité, a preto je nevyhnutné, aby sme ho neskôr uvádzali na 
všetkých faktúrach.

H.Podnikateľský účet
Založenie takéhoto účtu síce nie je povinné, no prináša to mnoho výhod a z praktického hľadiska je 
to takmer nevyhnutné, pretože bezhotovostný platobný styk je omnoho bezpečnejší a komfortnejší.

I.Trvalý platobný príkaz
Ako živnostníci by sme si mali zriadiť trvalý platobný príkaz na príslušnom účte, pomocou ktorého 
budeme platiť odvody do zdravotnej a neskôr aj do Sociálnej poisťovne.

J.Nahlásenie účtu
Po vykonaní všetkých vyššie uvedených bodov nahlásime náš podnikateľský účet na daňovom 
úrade. Musíme tak urobiť do 15 dní odo dňa jeho založenia.



A podnikanie sa môže začať...

Keď vybavíme všetky potrebné náležitosti, ktoré sme si krok po kroku uviedli, získame:

•Osvedčenie o živnostenskom oprávnení (tzv. živnostenský list nám vydajú do troch pracovných 
dní)
•Daňové identifikačné číslo (DIČ)
•Zdravotné poistenie
•Podnikateľský účet


