POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE
Pro právnické osoby

ZÁKLADNÍ ČÁST
01

Ohlašovatel vyznačí u příslušného políčka podání, které hodlá prostřednictvím CRM učinit.
Počtem zvláštních částí se rozumí – počet formulářů podaných u konkrétního ohlášení (např. ohlášení dvou nových živností
s různými odpovědnými zástupci a ohlášení změny u jedné stávající živnosti bude představovat počet 3 zvláštních částí).
Přílohou se rozumí – buď samostatný list, kde ohlašovatel uvede údaje, které se nevešly na části JRF, nebo je přílohou příloha
jednotlivých registrací, např. plná moc, zakladatelský dokument, smlouva o uzavření účtu apod.
Přílohou základní části se rozumí – uvedení dalších členů statutárního orgánu na samostatném listě.

Část A – PODNIKATEL
02

a) obchodní firma / název – obchodní firmou je název, pod kterým je podnikatel zapsán v obchodním rejstříku. Právnická osoba
nezapsaná do obchodního rejstříku činí právní úkony pod svým názvem.
b) právní forma – součástí firmy právnické osoby je i dodatek, který označuje její právní formu.
c) identifikační číslo – ohlašovatel (žadatel o koncesi) vyplní, bylo-li mu identifikační číslo již přiděleno.

04

Kontaktní údaje a doručovací adresa
Podnikatel vyplní v případě, že chce uvést jinou doručovací adresu, než je jeho adresa sídla. V případě, že tato doručovací adresa
bude platit pouze omezeně např. pro určitý druh řízení, podnikatel toto omezení uvede vedle nadpisu „Kontaktní údaje a doručovací
adresa“. Doručovací adresou je adresa na území České republiky.

05

j) způsob jednání za právnickou osobu – uvede se, kdo jedná za právnickou osobu.

06

Bydliště / pobyt – vyplní se bydliště na území České republiky. Zahraniční osoba vyplní adresu pobytu na území České republiky,
pokud jí byl povolen.
Prohlášení za statutární orgán – zde se doporučuje uvést, aby podnikatel sdělil formou tohoto prohlášení, že mu nejsou známy
okolnosti, které by nasvědčovaly o trvající překážce týkající se provozování živnosti, či uložení zákazu činnosti statutárnímu orgánu.

Část B – ORGANIZAČNÍ SLOŽKA
07

Organizační složka – umístění organizační složky podniku v ČR – uvede se adresa umístění organizační složky.

08

Vedoucí organizační složky – uvede jen právnická osoba, pokud zřizuje organizační složku.

09

Bydliště – vyplní se bydliště na území České republiky, zahraniční osoba své bydliště v zahraničí.

10

Pobyt – vyplní pouze zahraniční osoba, pokud jí byl pobyt povolen.

e) pohlaví – vyplní cizí státní příslušník, který nemá přiděleno rodné číslo.

Prohlášení za vedoucího organizační složky – zde se doporučuje uvést, aby podnikatel sdělil formou tohoto prohlášení, že mu
nejsou známy okolnosti, které by nasvědčovaly o trvající překážce týkající se provozování živnosti, či uložení zákazu činnosti, nebo
zrušení živ. oprávnění dle § 58 odst. 2, 3 nebo 4 živnostenského zákona v posledních 3 letech.
11

Datum zahájení provozování živnosti – ohlašovatel (žadatel o koncesi) uvede pouze tehdy, pokud datum zahájení provozování
živnosti není shodné se vznikem živnostenského oprávnění.

12

Datum ukončení provozování živnosti – ohlašovatel uvede, pokud zamýšlí provozovat živnost na dobu určitou.

13

Datum vzniku živnostenského oprávnění – ohlašovatel uvede, pokud den vzniku živnostenského oprávnění je pozdější než je den
ohlášení (nevyplňuje se u koncese, jen u ohlašovacích živností).

ZVLÁŠTNÍ ČÁST – Ohlášení živnosti / žádost o koncesi (živnostenský úřad)
03

Předmět podnikání – ohlašovatel vyplní předmět podnikání živnosti volné v souladu s názvem oboru živnosti uvedeném v nařízení
vlády č. 140/2000 Sb. Předmět podnikání živnosti řemeslné a vázané ohlásí v souladu s přílohami č. 1 a 2 živnostenského zákona.
Je- i rozsah výkonu živností vázán na doklad vydaný zvláštním orgánem nebo na doklad o odborné způsobilosti podle přílohy č. 2
živnostenského zákona, musí být v předmětu podnikání rozsah podnikání vymezen v souladu s uvedenými doklady. Předmět
podnikání v žádosti o koncesi se uvede v úplném nebo částečném rozsahu podle přílohy č. 3 živnostenského zákona.

04

a) provozování živnosti přerušeno od – vyplní se v případě, že podnikatel hodlá přerušit provozování živnosti na dobu delší než
6 měsíců. Doba zahájení i ukončení přerušení provozování živnosti musí být stanovena konkrétním datem.
b) provozování živnosti přerušeno do – doba ukončení přerušení provozování živnosti musí být stanovena konkrétním datem.
c) provozování živnosti pokračuje od – vyplní podnikatel v případě, že hodlá pokračovat v provozování živnosti před uplynutím doby,
na kterou měl provozování živnosti přerušeno.
d) provozování živnosti průmyslovým způsobem – vyplňuje se v případě, je-li živnost provozována dle § 7a živnostenského
zákona.

05

Odpovědný zástupce – podnikatel, který je právnickou resp. zahraniční právnickou osobou, je povinen ustanovit odpovědného
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zástupce (§ 11 odst. 4 písm. b) živnostenského zákona). Odpovědný zástupce musí být ve smluvním vztahu s podnikatelem a musí
se zúčastňovat provozování živnosti v potřebném rozsahu.
06

Bydliště – vyplní se bydliště na území České republiky, zahraniční osoba uvede své bydliště v zahraničí.

07

Pobyt – vyplní pouze osoba, které byl pobyt povolen.

08

Datum ustanovení do funkce odpovědného zástupce – uvede se datum, kdy podnikatel ustanovil odpovědného zástupce
do funkce. U koncese podléhá ustanovení odpovědného zástupce schválení živnostenského úřadu rozhodnutím.

09

Datum ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce – uvede se datum, kdy odpovědný zástupce přestal vykonávat tuto funkci.
Prohlášení právnické osoby za odpovědného zástupce – zde se doporučuje uvést, aby podnikatel sdělil formou tohoto prohlášení,
že mu nejsou známy okolnosti, které by nasvědčovaly o trvající překážce týkající se provozování živnosti, či uložení zákazu činnosti
soudem či správním orgánem, nebo zrušení živnostenského oprávnění dle § 58 odst. 2, 3 nebo 4 v posledních 3 letech.

10

Provozovny podléhající kolaudačnímu řízení (tzv. kamenná provozovna) – uvedou se provozovny, ve kterých bude provozování
živnosti zahájeno bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění.
a) název provozovny – uvede se název, který si fyzická osoba zvolila pro svou provozovnu např. „Hostinec na růžku“. Jedná
se o nepovinný údaj.
h) předmět podnikání v provozovně – ohlašovatel vyplní předmět podnikání živnosti volné v souladu s názvem oboru živnosti
uvedeném v nař. vlády č. 140/2000 Sb. Předmět podnikání živnosti řemeslné a vázané ohlásí v souladu s přílohami č. 1 a 2
živnostenského zákona. Je-li rozsah výkonu živností vázán na doklad vydaný zvláštním orgánem nebo na doklad o odborné
způsobilosti podle přílohy č. 2 živnostenského zákona, musí být v předmětu podnikání rozsah podnikání vymezen v souladu
s uvedenými doklady. Předmět podnikání v žádosti o koncesi se uvede v úplném nebo částečném rozsahu podle přílohy č. 3
živnostenského zákona.
i) právní titul užívání – uvede se např. nájemný vztah, vlastnictví, pronájem, písemný souhlas vlastníka nemovitosti apod.
j) datum zahájení provozování živnosti – uvede se faktické datum zahájení činnosti v provozovně. Bude se jednat o bezprostřední
zahájení provozování živnosti po vzniku živnostenského oprávnění.
k) datum ukončení provozování živnosti – uvede se faktické datum ukončení činnosti v provozovně.

11

Provozovny nepodléhající kolaudačnímu řízení (provozovny nepodléhající kolaudačnímu řízení jsou např. stánky, prodejní pulty,
pojízdné provozovny, automaty apod).
a) druh provozovny – uvede se, zda se jedná např. o stánek, prodejní pult atd.
b) umístění provozovny – uvede se adresa provozovny, resp. základní identifikační údaje místa, kde se provozovna nachází
např. název náměstí, ulice, města apod.
c) předmět podnikání v provozovně – ohlašovatel vyplní předmět podnikání živnosti volné v souladu s názvem oboru živnosti
uvedeném v nař. vlády č. 140/2000 Sb. Předmět podnikání živnosti řemeslné a vázané ohlásí v souladu s přílohami č. 1 a 2
živnostenského zákona. Je-li rozsah výkonu živností vázán na doklad vydaný zvláštním orgánem nebo na doklad o odborné
způsobilosti podle přílohy č. 2 živnostenského zákona, musí být v předmětu podnikání rozsah podnikání vymezen v souladu
s uvedenými doklady. Předmět podnikání v žádosti o koncesi se uvede v úplném nebo částečném rozsahu podle přílohy č. 3
živnostenského zákona.
d) právní titul užívání – uvede se např. nájemný vztah, vlastnictví, pronájem, písemný souhlas vlastníka nemovitosti apod.
e) datum zahájení provozování živnosti – uvede se faktické datum zahájení činnosti v provozovně. Bude se jednat o bezprostřední
zahájení provozování živnosti po vzniku živnostenského oprávnění.
f) datum ukončení provozování živnosti – uvede se faktické datum ukončení činnosti v provozovně.

12

Údaje, doklady či jiné skutečnosti, které se mění či oznamují – uvedou se údaje, které se týkají změn, a nejsou konkrétně
specifikovány do rubrik na formuláři. Jedná se např. o zrušení živnostenského oprávnění podnikatele na jeho vlastní žádost.

ZVLÁŠTNÍ ČÁST – PŘIHLÁŠKA K DAŇOVÉ REGISTRACI pro právnické osoby (finanční úřad)
03

Daňové identifikační číslo – dále jen „DIČ“ při první registraci nevyplňujete, vyplní finanční úřad.

04

Napíšete „ano“ u daní, ke kterým se prostřednictvím této přihlášky chcete zaregistrovat, „ne“ napíšete u ostatních zde uvedených daní.
a) Za přihlášení k registraci se považuje vaše vyjádření „ano“ a vyplnění přihlášky k daňové registraci.
b) Za přihlášení k registraci se považuje vaše vyjádření „ano“, vyplnění přihlášky k daňové registraci a přihlášky k registraci k dani
z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Pokud se k DPH přihlašujete dodatečně, poté co vám již bylo vydáno Osvědčení o registraci,
vyplníte pouze přihlášku k registraci k DPH (samostatný tiskopis).
c) Za přihlášení k registraci se považuje vaše vyjádření „ano“ a vyplnění přihlášky k daňové registraci.
K dani z nemovitostí se přihlašujete k registraci pouze v případě, když se u téhož finančního úřadu přihlašujete k některé jiné dani nebo
jste již k některé jiné dani u tohoto finančního úřadu zaregistrován(a). Pokud se k dani z nemovitostí přihlašujete dodatečně, poté
co vám již bylo vydáno Osvědčení o registraci, vyplníte DIČ a body 01 až 04 přihlášky k daňové registraci.
d) Za přihlášení k registraci se považuje vaše vyjádření „ano“ a vyplnění přihlášky k daňové registraci. Uveďte den, kdy vám vznikla
registrační povinnost podle zákona o dani silniční (§ 16 odst. 4 zákona č. 16/1993 Sb.).
e1) až e3) – Za přihlášení k registraci se považuje vaše vyjádření „ano“ a vyplnění přihlášky k daňové registraci. Uveďte datum,
ke kterému vám vznikla povinnost registrovat se jako plátce.
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05

Organizační složky podniku
a) Vyplníte počet odštěpných závodů podle § 7 odst. 1 a 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Na zvláštní části (tiskopisu Přihláška k registraci – Odštěpné závody a provozovny) uveďte za každý odštěpný závod vnitřní pořadové
organizační číslo (existuje-li), uveďte IČ, pokud bylo přiděleno, název, adresu včetně PSČ, telefonu, faxu, adresu elektronické pošty
a jméno osoby, která za odštěpný závod jedná v záležitostech daní.
b) Vyplníte počet provozoven (kromě té, kterou jste uvedl pod číslem 04 Základní části formuláře jako místo podnikání) podle § 7 odst.
3 obchodního zákoníku. Na zvláštní příloze (tiskopisu Přihláška k registraci – Odštěpné závody a provozovny) uveďte za každou
provozovnu vnitřní pořadové organizační číslo (pokud existuje), název, adresu včetně PSČ, telefonu, faxu, adresu elektronické pošty
a jméno osoby, která za provozovnu jedná v záležitostech daní.
c) Vyplníte počet svých plátcových pokladen (§ 4 odst. 9, 10 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších
předpisů, dále jen „ZSDP“) zaregistrovaných u všech místně příslušných správců daně. Dále vyplňte zvláštní část (tiskopis Přihláška
k registraci pro plátcovy pokladny).

06

Čísla bankovních účtů a) až d)
Vyplníte všechna čísla účtů, na nichž jsou soustředěny prostředky z vaší podnikatelské činnosti (§ 33 ZSDP). První z kolonek
je určena na žirové účty rozlišené specifickým symbolem. Pokud máte otevřeny více než 4 účty, uveďte jejich čísla v příloze. V bodech
a1) až d1) uveďte zkratkou daň, pro kterou tento účet používáte. Jestliže své účty takto nerozlišujete, uveďte v bodech a1) až d1) slovo
„všechny“.

07

Zastupování v daňových záležitostech – smluvním zástupcem je zástupce, kterého daňový subjekt zmocnil. V případě, že daňový
subjekt je zastupován smluvním zástupcem, přiložte plnou moc.

08

Zástupce pro doručování – povinnost určit zástupce má daňový subjekt se sídlem v cizině podle § 33 ZSDP. Ostatní právnické osoby
si mohou zástupce pro doručování určit. V případě, že daňový subjekt je zastupován zástupcem pro doručování, přiložte plnou moc.

09

Adresa pro doručování a) až h)
Liší-li se adresa, kam požadujete, aby správce daně doručoval písemnosti, od adresy uvedené v bodu 03 Základní části formuláře,
vyplňte body 09a) až 09h). V bodě 09a uveďte označení příjemce písemností, které je potřebné pro správné doručení.

10

Právní předchůdce – pokud vaše právnická osoba vznikla z více subjektů, uveďte jejich DIČ a ostatní údaje v příloze.

11

Zahraniční DIČ – vyplníte DIČ přidělené v zahraničí (pokud bylo přiděleno).

12

Finančnímu úřadu v, ve, pro – doplňte přesný název finančního úřadu, k němuž místně příslušíte podle sídla právnické osoby.
Tiskopis této přihlášky k registraci se zároveň použije k oznámení ve smyslu § 33 ZSDP. Jakmile dojde ke změně údajů uvedených
v přihlášce k registraci nebo k dalším skutečnostem rozhodným pro registraci, oznámíte tyto změny finančnímu úřadu do 15 dnů ode
dne, kdy nastaly, zpravidla na tiskopisu přihlášky k registraci.

ZVLÁŠTNÍ ČÁST – PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI k dani z přidané hodnoty (finanční úřad)
Při registraci se postupuje podle § 95 nebo § 97 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o DPH“) a podle § 33 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Vyplňujete jen
vyznačená místa, čitelně, hůlkovým písmem, psacím strojem nebo tiskárnou počítače a při vyplňování postupujete podle těchto
pokynů. Slovní údaje uveďte do příslušných řádků zleva, přičemž mezi slovy vynechejte jeden znak. Číselné údaje uveďte zprava,
bez desetinných míst a mezer.
02

Uveďte daňové identifikační číslo, pokud již bylo přiděleno přihlašující se osobě.

04

Vyznačte křížkem v příslušné kolonce, zda je přihláška podávána za plátce či osobu identifikovanou k dani.

05

Uveďte datum splnění zákonné podmínky uvedené v jednotlivém odstavci § 94 zákona o DPH, jež je důvodem k registraci podle § 95
zákona o DPH. To znamená, že se v tomto řádku uvede datum, kdy nastala skutečnost uvedená v konkrétním odstavci § 94 zákona
o DPH. Od tohoto data pak nastává postup a registrační povinnost uvedená v § 95 zákona o DPH. Osoba identifikovaná k dani v tomto
řádku uvede datum splnění podmínky uvedené v § 96 zákona o DPH, jež je důvodem k registraci podle § 97 zákona o DPH.

06

Uveďte datum dobrovolné registrace, od něhož požadujete být zaregistrován v případě, že nepodléháte registrační povinnosti podle
§ 94 zákona o DPH, a přesto se chcete zaregistrovat jako plátce. Dobrovolná registrace se zpětnou účinností není přípustná.

07

a) Uveďte obrat za předchozí kalendářní rok, je-li znám.
b) Uveďte roční obrat, jež je předpokládán, že bude dosažen v běžném roce, nevznikl-li obrat v roce předchozím.

08

Uveďte, zda požadujete měsíční zdaňovací období podle § 99 odst. 3 zákona o DPH.

09

Uveďte číslo odstavce ustanovení § 94 nebo § 96 zákona o DPH, podle kterého jste se stali plátcem nebo osobou identifikovanou
k dani.

10

Uveďte obrat za nejbližších 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců.

11

Uveďte datum zrušení předchozí registrace k DPH včetně důvodů zrušení.

12

Uveďte stručně důvod dobrovolné registrace.

13

Uveďte DIČ a datum registrace v případě, že již jste registrováni k dani v jiném členském státě EU.

14

Uveďte číslo bankovního účtu, včetně identifikačního kódu bank, který budete používat k bankovnímu spojení se svým správcem daně
pro daň z přidané hodnoty.

15

Uveďte, zda jste účastníkem sdružení podle smlouvy o sdružení nebo jiné obdobné smlouvy. V této souvislosti přiložte k přihlášce
příslušnou smlouvu a písemné sdělení jména a DIČ účastníka sdružení, který povede daňovou evidenci za sdružení podle § 100 odst.
3 zákona o DPH.

16

Uveďte DIČ plátce, který povede daňovou evidenci za sdružení.
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST – Hlášení volného pracovního místa nebo jeho obsazení (úřad práce)
a)

Uvádí se adresa místa výkonu práce.

b)

1) Uvede-li se datum platnosti požadavku do, platí, že tímto dnem se zároveň přestane nabízet volné pracovní místo na úřadech práce
(internetu). Pokud datum uvedeno nebude, je nezbytné zrušit, případně aktualizovat po uplynutí data nástupu od, volné pracovní místo
u příslušné pobočky úřadu práce, kde bylo volné pracovní místo nahlášeno.
2) V případě nahlášení změny volného pracovního místa uveďte, ke kterému dni bylo pracovní místo obsazeno.

f)

klasifikace zaměstnání – podrobné informace a kódy naleznete na internetových stránkách Českého statistického úřadu
na http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/kzam_systematicka_cast

h)

Uvádí se počet volných nabízených míst.

j)

Podle §37 zákona o zaměstnanosti č.435/2004 Sb. mzdové podmínky patří mezi základní charakteristiku volného pracovního místa.
Uvádějte, prosím, hrubou mzdu v číselném vyjádření.

n)

nezveřejňovat – volná pracovní místa se nabízejí uchazečům a zájemcům pouze prostřednictvím odd. zprostředkování na pobočkách
úřadu práce, nejsou na nástěnkách úřadů práce, v infoboxech a na internetu.
zveřejňovat – může být zveřejněno na nástěnce, infoboxu, internetu – portál MPSV (volná pracovní místa budou nabízena nejen
ve zprostředkovatelnách poboček úřadů práce, ale mohou se rozvěsit i na nástěnky úřadů práce a do tzv. infoboxů - zabudované
počítačové stojany s nabídkami volných pracovních míst na pobočkách úřadů práce pro širokou veřejnost).

o)

Volné místo je vhodné pro pracovníky z jiných států EU/EHP a Švýcarska. Zahrnuje rovněž způsoby zveřejnění z bodu n) a zveřejnění
volného pracovního místa prostřednictvím EURES (další informace na http://portal.mpsv.cz/eures ).
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