
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn 

Platné znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, 

s vyznačením navrhovaných změn: 

§ 17 

(1) Provozovnou se pro účely tohoto zákona rozumí prostor, v němž je živnost provozována. 

Za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo 

poskytování služeb (dále jen „automat“) a mobilní provozovna. 

(2) Mobilní provozovna je provozovna, která je přemístitelná a není umístěna na jednom místě 

po dobu delší než tři měsíce. 

(3) Živnost může být provozována ve více provozovnách, pokud podnikatel má právní důvod 

pro jejich užívání. Na žádost živnostenského úřadu je podnikatel povinen prokázat právní 

důvod pro užívání provozovny; to neplatí pro mobilní provozovny a automaty. U mobilních 

provozoven je podnikatel povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat oprávněnost 

umístění provozovny. Je-li provozovna umístěna v bytě a není-li podnikatel vlastníkem tohoto 

bytu, může v něm provozovat živnost pouze se souhlasem vlastníka. Podnikatel je povinen 

zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit předem živnostenskému 

úřadu; to neplatí pro zahájení provozování živnosti v provozovně, která je uvedena v ohlášení 

živnosti podle § 45 odst. 2 písm. g) a § 45 odst. 3 písm. f) nebo v žádosti o koncesi podle § 50 

a pro automaty a mobilní provozovny. V oznámení podnikatel uvede údaje podle odstavce 5. 

(4) Podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti 

podle zvláštních právních předpisů29b). Pro každou provozovnu musí být ustanovena osoba 

odpovědná za činnost provozovny; to neplatí pro automaty. 

(5) V oznámení podle odstavce 3 podnikatel uvede 

a) obchodní firmu nebo název nebo jméno a příjmení, 

b) identifikační číslo osoby, 

c) adresu provozovny, popřípadě její umístění a předmět podnikání v této provozovně, u 

živnosti volné obor činnosti, 

d) datum zahájení (ukončení) provozování živnosti v provozovně. 

(6) Živnostenský úřad, který obdrží oznámení podle odstavce 3, přidělí provozovně 

identifikační číslo provozovny poskytnuté správcem základního registru osob28d), nebylo-li již 

přiděleno, provede zápis provozovny do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu 

informuje podnikatele. 

(7) Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou nebo názvem nebo 

jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby. Mobilní provozovna a 

automat musí být dále označeny údajem o sídle nebo adrese, na které je umístěn odštěpný závod 

zahraniční osoby. 

(8) Provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům29c) musí být 

trvale a zvenčí viditelně označena také 

a) jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, s výjimkou automatů, 

b) prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, nejedná-li se o mobilní 

provozovnu nebo automat, 
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c) kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování. 

(9) Při uzavření provozovny uvedené v odstavci 8 je podnikatel povinen, nebrání-li tomu 

závažné důvody, předem na vhodném a zvenčí viditelném místě označit počátek a konec 

uzavření, s výjimkou mobilních provozoven a automatů. 

(10) Podnikatel může prodávat zboží nebo poskytovat služby, pokud prodej zboží nebo 

poskytování služeb nevyžaduje koncesi, pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem. 

Prodej zboží nebo poskytování služeb pomocí automatů nesmí umožnit získat určité druhy 

zboží osobám chráněným zvláštními právními předpisy29e). 

§ 45 

(1) Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat ohlašovací živnost, je povinna to 

ohlásit živnostenskému úřadu. 

(2) Fyzická osoba v ohlášení uvede 

a) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, státní občanství, adresu bydliště, rodné číslo, 

bylo-li přiděleno, datum narození, místo narození (obec, okres, stát) a rodné příjmení, 

b) u odpovědného zástupce údaje uvedené v ustanovení písmene a) obdobně, provozuje-li 

živnost prostřednictvím jeho osoby, 

c) zahraniční fyzická osoba jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu, rodné číslo, bylo-li 

přiděleno, datum narození, dále adresu bydliště mimo území České republiky, adresu místa 

pobytu v České republice (pokud byl povolen), označení a adresu umístění odštěpného závodu 

v České republice; je-li odpovědným zástupcem osoba s bydlištěm mimo území České 

republiky, uvede též adresu místa jeho pobytu v České republice, pokud mu byl pobyt povolen, 

d) adresu sídla, 

e) předmět podnikání s vymezením podle odstavce 4, případně další doplňující údaje vztahující 

se k rozsahu živnostenského oprávnění, 

f) identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, 

g) provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno bezprostředně 

po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou mobilních provozoven a automatů, 

h) dobu povoleného pobytu, jedná-li se o osobu, na kterou se vztahuje povinnost mít povolený 

pobyt podle § 5 odst. 5, 

i) titul nebo vědeckou hodnost osob uvedených v písmenech a) až c) zapisované do občanského 

průkazu podle zákona o občanských průkazech (dále jen „titul nebo vědecká hodnost“), pokud 

je budou při provozování živnosti používat, 

j) případný požadavek na automatickou změnu adresy sídla na adresu bydliště, 

k) případně adresu pro doručování všemi živnostenskými úřady. 

(3) Právnická osoba v ohlášení uvede 

a) obchodní firmu nebo název, adresu sídla, u fyzické osoby nebo u fyzických osob, které jsou 

členy jejího statutárního orgánu anebo osobou oprávněnou zastupovat právnickou osobu, která 

je členem statutárního orgánu, jméno, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, 

adresu bydliště nebo adresu místa pobytu na území České republiky, pokud byl povolen, datum 

vzniku funkce, a u právnické osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, obchodní firmu 
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nebo název, adresu sídla a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a datum vzniku funkce; 

údaje týkající se členů statutárního orgánu neuvádí právnická osoba, která vzniká zápisem do 

veřejného rejstříku vedeného rejstříkovým soudem68) (dále jen „veřejný rejstřík“), 

b) u odpovědného zástupce údaje uvedené v ustanovení odstavce 2 písm. a) obdobně, 

provozuje-li živnost prostřednictvím jeho osoby, 

c) označení a adresu umístění odštěpného závodu v České republice, jde-li o zahraniční 

právnickou osobu; je-li odpovědným zástupcem osoba s bydlištěm mimo území České 

republiky, uvede též adresu místa jeho pobytu v České republice, pokud mu byl pobyt povolen, 

d) identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, 

e) předmět podnikání s vymezením podle odstavce 4, případně další doplňující údaje vztahující 

se k rozsahu živnostenského oprávnění, 

f) provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno bezprostředně 

po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou mobilních provozoven a automatů, 

g) titul nebo vědeckou hodnost osob uvedených v písmenech a) až c), pokud je budou při 

provozování živnosti používat, 

h) případně adresu pro doručování všemi živnostenskými úřady. 

(4) Ohlašovatel je povinen vymezit předmět podnikání uvedený v ohlášení s dostatečnou 

určitostí a jednoznačností. U ohlášení živnosti volné ohlašovatel uvede obory činností, které 

bude v rámci svého podnikání vykonávat. Předmět podnikání živnosti volné musí být ohlášen 

v souladu s názvem oboru činnosti uvedeným v příloze č. 4 k tomuto zákonu. Předmět 

podnikání živnosti řemeslné a vázané musí být ohlášen v souladu s přílohami č. 1 a 2 k tomuto 

zákonu v úplném nebo částečném rozsahu. 

(5) Údaje uváděné podle odstavců 2 a 3 ohlašovatel není povinen uvést v případě, že tyto údaje 

jsou již evidovány v živnostenském rejstříku, s výjimkou jeho identifikačních údajů. 

 

§ 45a 

(1) Fyzická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském 

úřadu též 

a) oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti podle zákona upravujícího organizaci a 

provádění sociálního zabezpečení, 

b) podat přihlášku k důchodovému pojištění, 

c) podat přihlášku k nemocenskému pojištění, 

d) oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení, 

e) podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění. 

(2) Právnická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na 

živnostenském úřadu též oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení. 

(3) Ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi se předkládají na tiskopise vydaném Ministerstvem 

průmyslu a obchodu. 
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(4) Živnostenský úřad předá příslušnému orgánu sociálního zabezpečení údaje získané podle 

odstavce 1 písm. a) až c), Úřadu práce České republiky - příslušné krajské pobočce a na území 

hlavního města Prahy pobočce pro hlavní město Prahu údaje podle odstavce 1 písm. d) a podle 

odstavce 2 a příslušné zdravotní pojišťovně údaje získané podle odstavce 1 písm. e). 

(5) Podnikatel může na živnostenském úřadě ve lhůtě stanovené zvláštními právními předpisy 

oznámit též změnu údajů uvedených v přihláškách nebo oznámeních podle odstavců 1 a 2 a 

obsažených na tiskopise podle odstavce 3. 

(6) Údaje podle předchozích odstavců, včetně oznámení jejich změn, živnostenský úřad předá 

příslušným orgánům do 5 pracovních dnů; tato lhůta počíná běžet ode dne vzniku 

živnostenského oprávnění nebo ode dne, kdy byly odstraněny závady ohlášení nebo ohlášeny 

změny. Tyto údaje mohou být předávány v elektronické podobě, a to též způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. 

§ 60 

(1) Živnostenský rejstřík je informačním systémem veřejné správy38d) vedeným v elektronické 

podobě, ve kterém jsou evidovány údaje uvedené v odstavci 2 a údaje statistického a 

evidenčního charakteru související s provozováním živnosti. Za tím účelem jsou přebírány 

informace a údaje z jiných informačních systémů a registrů. Správcem živnostenského rejstříku 

je Živnostenský úřad České republiky a jeho provozovateli jsou krajské živnostenské úřady v 

rozsahu stanoveném v odstavcích 3 až 5 a obecní živnostenské úřady v rozsahu stanoveném v 

odstavcích 2 až 5. Obecní živnostenské úřady do tohoto informačního systému ukládají 

dokumenty prokazující splnění podmínek stanovených tímto zákonem uvedené v § 46 odst. 7. 

(2) Do živnostenského rejstříku se zapisují následující údaje včetně jejich změn: 

a) identifikační údaje, a to u 

1. fyzické osoby jméno, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, státní občanství, adresa bydliště, 

rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, identifikační číslo osoby, má-li obchodní firmu, 

obchodní firma a adresa sídla, 

2. zahraniční fyzické osoby údaje uvedené v bodě 1 a dále též adresa místa pobytu v České 

republice, pokud byl povolen, označení a adresa umístění jejího odštěpného závodu v České 

republice a údaje uvedené v bodě 7 týkající se vedoucího tohoto odštěpného závodu, 

3. právnické osoby obchodní firma nebo název, adresa sídla, identifikační číslo osoby a údaje 

uvedené v bodech 5 a 6 týkající se členů jejího statutárního orgánu, 

4. zahraniční právnické osoby údaje uvedené v bodě 3 a dále též označení a adresa odštěpného 

závodu umístěného v České republice a údaje uvedené v bodě 7 týkající se vedoucího tohoto 

odštěpného závodu, 

5. fyzické osoby, která je členem statutárního orgánu právnické osoby nebo osobou oprávněnou 

zastupovat právnickou osobu, která je členem statutárního orgánu, jméno, příjmení, titul nebo 

vědecká hodnost, adresa bydliště nebo adresa místa pobytu na území České republiky, rodné 

číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, datum vzniku a zániku funkce, 

6. právnické osoby, která je členem statutárního orgánu, obchodní firma nebo název, adresa 

sídla, identifikační číslo osoby, datum vzniku a zániku funkce, 

7. vedoucího odštěpného závodu zahraniční osoby jméno, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, 

státní občanství, adresa bydliště nebo adresa místa pobytu na území České republiky a adresa 
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bydliště mimo území České republiky, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, datum 

vzniku a zániku funkce, 

8. odpovědného zástupce jméno, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, státní občanství, adresa 

bydliště nebo adresa místa pobytu na území České republiky a adresa bydliště mimo území 

České republiky, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, datum ustanovení a ukončení 

výkonu jeho funkce, 

b) předmět podnikání, 

c) druh živnosti, 

d) provozovna nebo provozovny, v nichž je živnost provozována, s výjimkou automatů a 

mobilních provozoven, s údaji podle § 17 odst. 5 písm. c) a d), včetně identifikačního čísla 

provozovny, popřípadě s údaji podle § 58 odst. 6, 

e) doba platnosti živnostenského oprávnění, 

f) datum vzniku živnostenského oprávnění, 

g) doba pozastavení nebo přerušení provozování živnosti, 

h) datum zániku živnostenského oprávnění, 

i) datum doručení výpisu podle § 10 odst. 4, 

j) rozhodnutí o úpadku, rozhodnutí o tom, že dlužník není v úpadku, rozhodnutí o způsobu 

řešení úpadku a rozhodnutí o zrušení konkursu, rozhodnutí o splnění reorganizačního plánu 

nebo jeho podstatných částí, rozhodnutí o splnění oddlužení a rozhodnutí o zastavení 

insolvenčního řízení z důvodu, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela 

nepostačující, 

k) vstup právnické osoby do likvidace, 

l) překážky provozování živnosti podle § 8, 

m) pokuty uložené živnostenskými úřady a sankční opatření uložená jinými správními orgány 

v souvislosti s podnikáním, s výjimkou pokut uložených příkazem na místě, 

n) další doplňující údaje vztahující se k rozsahu živnostenského oprávnění [§ 45 odst. 2 písm. 

e), § 45 odst. 3 písm. e) a § 45 odst. 4] a podmínkám provozování živnosti (§ 27), 

o) adresa místa, kde lze vypořádat případné závazky po ukončení činnosti v provozovně, 

p) osoba pokračující v provozování živnosti po zemřelém podnikateli; údaje o této osobě se 

zapisují přiměřeně podle písmene a), 

q) nesplnění podmínek provozování živnosti podle § 10 odst. 5, § 47 odst. 8 a § 52 odst. 2, 

r) adresa pro doručování podle § 45 odst. 2 písm. k) a podle § 45 odst. 3 písm. h). 

(3) Živnostenský rejstřík je veřejným seznamem v části tvořené údaji uvedenými v odstavci 2, 

pokud není dále stanoveno jinak. Živnostenský rejstřík je neveřejným seznamem v části tvořené 

a) údaji uvedenými v odstavci 2 písm. m) a r), údaji o bydlišti a místě pobytu na území České 

republiky, bydlišti mimo území České republiky a rodnými čísly, 

b) ostatními údaji uvedenými v odstavci 2 po uplynutí 4 let ode dne zániku posledního 

živnostenského oprávnění podnikatele, kdy budou tyto údaje převedeny z veřejné části 

Zákony pro lidi - Monitor změn (http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=160732)



- 6 - 

živnostenského rejstříku do části neveřejné; tyto údaje jsou opět zařazeny do veřejné části 

živnostenského rejstříku v případě, že podnikatel znovu získá živnostenské oprávnění, 

c) ostatními údaji uvedenými v odstavci 2 v případě nesplnění podmínek provozování živnosti 

podle § 10 odst. 5, § 47 odst. 8 a § 52 odst. 2, 

d) dokumenty uloženými podle odstavce 1. 

(4) Živnostenský úřad poskytuje 

a) údaje uvedené v odstavci 3 písm. a) podnikateli, kterého se týkají, správnímu orgánu, pokud 

tyto údaje potřebuje pro výkon své činnosti, a v případech stanovených jinými právními 

předpisy, 

b) údaje uvedené v odstavci 3 písm. b) a c) osobě, která prokáže právní zájem, a to v rozsahu 

uvedeném v odstavci 5 písm. b) až d). 

(5) Na žádost vydá živnostenský úřad v listinné nebo elektronické podobě a za podmínek 

uvedených v odstavci 4 o jedné osobě identifikované v žádosti z živnostenského rejstříku 

a) výpis podle § 47 odst. 2 nebo 3; tento výpis se vydá podnikateli, kterého se týká, 

b) úplný výpis týkající se jedné osoby, který obsahuje všechny údaje podle odstavce 2, 

c) částečný výpis týkající se jedné osoby, který obsahuje údaje v požadovaném rozsahu, 

d) potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v živnostenském rejstříku určitý 

zápis není. 

(6) Na žádost vydá živnostenský úřad z veřejné části živnostenského rejstříku sestavu v listinné 

nebo elektronické podobě, jejímž obsahem mohou být pouze základní identifikační údaje o 

podnikateli, a to jméno, příjmení, nebo obchodní firma, popřípadě název, adresa sídla a 

identifikační číslo osoby, a dále, pokud to žadatel požaduje, předmět podnikání a umístění 

provozovny. Sestava obsahuje údaje platné ke dni zpracování sestavy. Tuto sestavu žadatel 

nesmí zveřejnit ani poskytnout třetí osobě. 

(7) Žádost o poskytnutí sestavy podle odstavce 6 je možné podat u úřadu příslušného podle § 

71 odst. 5 tohoto zákona; žádost musí kromě náležitostí podání stanovených správním řádem 

obsahovat rozsah požadované sestavy. 

(8) Sestava podle odstavce 6 se žadateli poskytne do 30 dnů od podání žádosti. Je-li požadována 

zvlášť rozsáhlá sestava, lhůta pro její poskytnutí se o 30 dnů prodlužuje. Pokud živnostenský 

úřad žádosti nevyhoví, byť i jen částečně, vydá ve lhůtě podle věty první, případně věty druhé, 

rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně části žádosti. 

(9) Jiné údaje než údaje uvedené v odstavcích 4, 5 a 6 se neposkytují, pokud tento zákon 

nestanoví jinak. 

(10) Údaje vedené ve veřejné části živnostenského rejstříku Živnostenský úřad České 

republiky39) zpřístupňuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup k 

těmto údajům. Údaje z veřejné části živnostenského rejstříku podle odstavce 5 písm. b) se 

rovněž vydávají jako ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy podle zákona 

upravujícího informační systémy veřejné správy38d). Údaje z živnostenského rejstříku 

poskytuje Živnostenský úřad České republiky orgánům uvedeným v § 48, orgánům podle 

jiného právního předpisu a správnímu orgánu, pokud tyto údaje potřebuje pro výkon své 

činnosti, v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup, případně jiným 

dohodnutým způsobem. Při předávání údajů podle § 45a a § 45b se postupuje obdobně. 
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(11) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Živnostenskému úřadu České 

republiky, krajským a obecním živnostenským úřadům39) pro potřeby řízení před těmito úřady 

podle tohoto zákona, pro potřeby vedení živnostenského rejstříku a pro výkon jejich kontrolní 

působnosti podle jiných právních předpisů70) 

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 

c) údaje z agendového informačního systému cizinců. 

(12) Poskytovanými údaji podle odstavce 11 písm. a) jsou 

a) příjmení, 

b) jméno, popřípadě jména, 

c) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a 

stát, kde se narodil, 

d) adresa místa pobytu, 

e) druh a číslo identifikačního dokladu, 

f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum 

úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení 

za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů 

prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 

g) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 

(13) Poskytovanými údaji podle odstavce 11 písm. b) jsou 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 

b) datum a místo narození, 

c) rodné číslo, 

d) státní občanství, 

e) adresa místa trvalého pobytu, 

f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, datum, místo a stát, 

na jehož území k úmrtí došlo, 

g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 

který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, 

h) omezení svéprávnosti. 

(14) Poskytovanými údaji podle odstavce 11 písm. c) jsou 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení, 

b) datum narození, 

c) pohlaví, 

d) místo a stát narození, 
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e) rodné číslo, bylo-li přiděleno, 

f) státní občanství, 

g) druh a adresa místa pobytu, 

h) číslo a platnost oprávnění k pobytu, 

i) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu, 

j) omezení svéprávnosti, 

k) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České 

republiky, 

l) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území 

k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí, 

m) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 

který subjekt údajů nepřežil. 

(15) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z 

agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému 

cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 

(16) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít a uchovávat vždy jen takové údaje, 

které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 

(17) Zápis vzniku živnostenského oprávnění právnické osoby do živnostenského rejstříku 

lze provést též elektronickým přímým zápisem, je-li prováděn elektronický přímý zápis 

právnické osoby podle jiného zákona. 

§ 62 

(1) Právnická osoba jako podnikatel nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, 

že 

a) v rozporu s § 7 odst. 6 nezajistí výkon činností, které jsou obsahem živností uvedených v 

příloze č. 5, pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti nebo 

nevede a neuchovává po zákonem stanovenou dobu o těchto osobách evidenci a nebo 

neuchovává po zákonem stanovenou dobu kopie dokladů o jejich odborné způsobilosti, 

b) neoznámí živnostenskému úřadu ustanovení odpovědného zástupce pro živnost ohlašovací 

nebo ukončení výkonu jeho funkce podle § 11 odst. 5, 

c) v rozporu s § 11 odst. 7 nepředloží živnostenskému úřadu ke schválení ustanovení 

odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou nebo neoznámí živnostenskému úřadu 

ukončení výkonu jeho funkce, 

d) neustanoví nového odpovědného zástupce podle § 11 odst. 8, 

e) v rozporu s § 17 odst. 3 

1. neprokáže na žádost živnostenského úřadu právní důvod pro užívání provozovny, nebo 

oprávněnost umístění mobilní provozovny, nebo 

2. neoznámí předem zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně, 

f) v rozporu s § 17 odst. 4 neustanoví osobu odpovědnou za činnost provozovny, 
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g) neoznačí provozovnu podle § 17 odst. 7, 8 nebo 9, 

h) v rozporu s § 17 odst. 10 umožní prodejem zboží nebo poskytováním služeb pomocí 

automatů obsluhovaných spotřebitelem získat určité druhy zboží osobám chráněným zvláštními 

právními předpisy, 

i) poruší některou z podmínek stanovených nebo změněných živnostenským úřadem pro 

provozování koncesované živnosti podle § 27 odst. 3, 

j) v rozporu s § 31 odst. 2 neoznačí sídlo nebo odštěpný závod, 

k) neprokáže kontrolnímu orgánu způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu podle § 31 

odst. 3, 

l) v rozporu s § 31 odst. 4 neidentifikuje účastníka smluvního vztahu nebo předmět smluvního 

vztahu, nebo nevede evidenci o účastnících nebo předmětu smluvního vztahu, nebo nemá tuto 

evidenci přístupnou v provozovně, v níž dochází k identifikaci a kde se toto zboží nachází, 

m) neeviduje nebo neuchovává identifikační údaje podle § 31 odst. 6, 

n) v rozporu s § 31 odst. 7 koupí zboží nebo ho přijme do zástavy nebo zprostředkuje jeho 

nákup, 

o) nezajistí, aby v provozovně určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům 

byla v prodejní nebo provozní době určené pro styk se spotřebiteli přítomna osoba splňující 

podmínku znalosti českého nebo slovenského jazyka podle § 31 odst. 8, 

p) nezajistí, aby jeho zaměstnanci prokázali splnění podmínky bezúhonnosti podle § 31 odst. 

9, 

q) neoznámí živnostenskému úřadu pokračování v provozování živnosti podle § 31 odst. 12, 

r) nevydá na žádost zákazníka doklad o prodeji zboží nebo poskytnutí služby, nebo na dokladu 

neuvede zákonem stanovené údaje podle § 31 odst. 14, 

s) v rozporu s § 31 odst. 15 nesdělí na žádost živnostenského úřadu, zda provozuje živnost, 

nebo nedoloží doklady prokazující provozování živnosti, 

t) v rozporu s § 31 odst. 16 neoznámí při ukončení činnosti v provozovně živnostenskému úřadu 

adresu místa, kde lze vypořádat případné závazky, 

u) v rozporu s § 31 odst. 17 zaměstnává zaměstnance, kteří nemají způsobilost pro výkon 

povolání stanovenou zvláštními právními předpisy nebo znalost bezpečnostních předpisů anebo 

předpisů upravujících ochranu veřejného zdraví, 

v) v rozporu s § 49 odst. 1 neoznámí živnostenskému úřadu ve stanovené lhůtě změny a 

doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti, nebo 

nepředloží doklady o nich, s výjimkou neoznámení změny oboru činnosti u živnosti volné, nebo 

w) v rozporu s § 56 odst. 1 neoznámí živnostenskému úřadu ve stanovené lhůtě změny a 

doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o koncesi, 

nebo nepředloží doklady o nich. 

(2) Podnikající fyzická osoba uvedená v § 69a odst. 1 se při dočasném poskytování služeb 

dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 69a odst. 4 písm. a) neprokáže při kontrole oprávněnost poskytování služeb, 
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b) v rozporu s § 69a odst. 4 písm. b) a § 7 odst. 6 nezajistí výkon činností, které jsou obsahem 

živností uvedených v příloze č. 5, pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné 

způsobilosti, nebo 

c) v rozporu s § 69a odst. 5 uznávacímu orgánu neoznámí poskytování služeb v činnosti, která 

je živností a pro jejíž provozování se vyžaduje splnění zvláštní podmínky odborné způsobilosti 

podle § 7. 

(3) Právnická osoba uvedená v § 69a odst. 2 se při dočasném poskytování služeb dopustí 

přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 69a odst. 4 písm. a) neprokáže při kontrole oprávněnost poskytování služeb, 

b) v rozporu s § 69a odst. 4 písm. b) a § 7 odst. 6 nezajistí výkon činností, které jsou obsahem 

živností uvedených v příloze č. 5, pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné 

způsobilosti, nebo 

c) v rozporu s § 69a odst. 5 neoznámí uznávacímu orgánu poskytování služeb v činnosti, která 

je živností a pro jejíž provozování se vyžaduje splnění zvláštní podmínky odborné způsobilosti 

podle § 7. 

(4) Za přestupek lze uložit pokutu 

a) do 1000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. h), k), l), m), n), r), t), u), 

b) do 100000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), c), d), e), f), g), i), j), o), p), s), 

nebo podle odstavce 2 nebo podle odstavce 3, 

c) do 50000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), 

d) do 20000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. v), w), 

e) do 10000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. q). 
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Platné znění zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 

s vyznačením navrhovaných změn: 

§ 1 

Předmět soudních poplatků 

Soudní poplatky (dále jen "poplatky") se vybírají za 

a) řízení před soudy České republiky, a to z úkonů uvedených v sazebníku poplatků (dále jen 

"poplatky za řízení"), 

b) jednotlivé úkony prováděné soudy a úkony prováděné správou soudů, uvedené v sazebníku 

poplatků (dále jen "poplatky za úkony"), 

c) zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem na žádost osoby oprávněné k 

jejímu podání., 

d) zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený elektronickým přímým zápisem. 

Sazebník poplatků (dále jen "sazebník") je uveden v příloze k tomuto zákonu. 

§ 2 

Poplatníci 

(1) Poplatníky poplatku za řízení před soudem prvního stupně jsou 

a) navrhovatel (navrhovatelé), není-li dále stanoveno jinak, 

b) účastníci smíru uzavřeného ve smírčím řízení, 

c) žalovaný (žalovaní) uplatňující svá práva vzájemným návrhem, 

d) fyzická nebo právnická osoba, jíž se týká provedení zápisu ve veřejném rejstříku, o kterém 

rozhodl soud v řízení zahájeném bez návrhu, 

e) právnická osoba v řízení zahájeném bez návrhu, ve kterém soud rozhodl o zrušení nebo 

likvidaci právnické osoby nebo o jmenování likvidátora právnické osoby. 

(2) Ve věcech správního soudnictví je poplatníkem poplatku za řízení ten, kdo podal 

a) žalobu nebo jiný návrh, kterým se zahajuje řízení, 

b) kasační stížnost. 

(3) Je-li navrhovatel v řízení od poplatku osvobozen a soud jeho návrhu vyhověl, zaplatí podle 

výsledku řízení poplatek nebo jeho odpovídající část žalovaný, nemá-li proti navrhovateli právo 

na náhradu nákladů řízení nebo není-li též od poplatku osvobozen. Tuto povinnost však 

žalovaný nemá v řízení o rozvod nebo o neplatnost manželství nebo o určení, zda tu manželství 
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je či není. Tuto povinnost nemá žalovaný též v řízení o zrušení, neplatnosti nebo o určení, zda 

tu registrované partnerství2) (dále jen „partnerství“) je či není. 

(4) Ustanovení odstavce 3 platí obdobně pro navrhovatele, kterému soud v řízení ustanovil 

opatrovníka jako účastníku, jehož pobyt není znám nebo jemuž se nepodařilo doručit na známou 

adresu v cizině. Poplatková povinnost navrhovatele v takovém případě zaniká uložením 

povinnosti zaplatit poplatek žalovanému. 

(5) Poplatníkem poplatku za řízení před odvolacím soudem je odvolatel a za řízení před 

dovolacím soudem dovolatel. Ustanovení odstavců 3 a 4 platí obdobně. 

(6) Poplatníkem poplatku za úkon je navrhovatel úkonu. 

(7) Poplatníkem poplatku za vyhotovení stejnopisů podání a příloh je i ten, kdo nepředložil 

návrh (podání) s potřebným počtem stejnopisů a s přílohami, ač byl k jejich předložení soudem 

vyzván. 

(8) Vznikne-li více poplatníkům povinnost zaplatit poplatek, platí jej společně a nerozdílně. 

(9) Jestliže řízení ve věcech veřejného rejstříku nebo řízení o jmenování likvidátora právnické 

osoby bylo zahájeno bez návrhu proto, že statutární orgán poplatníka, případně osoba, na kterou 

v odpovídajícím rozsahu přešla působnost statutárního orgánu, bez zbytečného odkladu nepodal 

návrh na zahájení řízení, ručí za zaplacení poplatku tento statutární orgán nebo tato osoba. Je-

li statutárních orgánů více nebo tvoří-li statutární orgán více osob, ručí za zaplacení poplatku 

společně a nerozdílně. To platí obdobně pro osobu, na kterou v odpovídajícím rozsahu přešla 

působnost statutárního orgánu. 

(10) Poplatníkem poplatku za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem je 

osoba, na jejíž žádost se zápis provádí. 

(11) Poplatníkem poplatku za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený 

elektronickým přímým zápisem je osoba, která zápis provádí. 

§ 3 

Příslušnost 

(1) Ve věcech poplatků za řízení rozhoduje soud, který je věcně a místně příslušný k projednání 

a rozhodnutí věci v prvním stupni. Ve věcech správního soudnictví rozhoduje ve věcech 

poplatků za řízení soud, který je věcně a místně příslušný k projednání a rozhodnutí věci. 

(2) Ve věcech poplatků za řízení před odvolacím soudem a dovolacím soudem rozhoduje soud, 

který rozhodl o věci v prvním stupni, není-li dále stanoveno jinak. Ve věcech poplatků za řízení 

před odvolacím soudem, bylo-li rozhodnutí v prvním stupni vydáno soudním exekutorem, 

rozhoduje odvolací soud. Ve věcech poplatků za řízení před dovolacím soudem, bylo-li 

rozhodnutí v prvním stupni vydáno soudním exekutorem, rozhoduje dovolací soud. 

(3) Vznikne-li poplatníku povinnost zaplatit poplatek v souvislosti s odvolacím nebo dovolacím 

rozhodnutím o věci samé nebo v souvislosti s odvolacím nebo dovolacím rozhodnutím, jímž se 
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řízení končí, rozhoduje ve věcech soudních poplatků soud prvního stupně, nerozhodl-li o nich 

odvolací nebo dovolací soud. 

(4) Ve věcech poplatků za řízení o kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud. 

(5) Ve věcech poplatků za úkony rozhoduje soud nebo správa soudu, které mají úkon provést. 

(6) Ve věcech poplatků za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem nebo 

elektronickým přímým zápisem je příslušný krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud 

osoby, jíž se zápis ve veřejném rejstříku týká. 

§ 4 

Vznik poplatkové povinnosti 

(1) Jde-li o poplatek za řízení, vzniká poplatková povinnost 

a) podáním žaloby nebo jiného návrhu na zahájení řízení (dále jen "návrh na zahájení řízení"), 

b) podáním odvolání, 

c) podáním dovolání, 

d) podáním kasační stížnosti, 

e) v insolvenčním řízení uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím 

soudu o insolvenčním návrhu, 

f) ve vyrovnacím řízení uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím, jímž 

soud prohlásí vyrovnání za skončené, 

g) uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti se schválením smíru ve smírčím řízení, 

h) uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím soudu o návrhu na nařízení 

předběžného opatření, 

i) uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím soudu o odmítnutí dovolání 

pro nepřípustnost podle § 238 občanského soudního řádu, 

j) v ostatních případech uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím 

soudu o věci samé. 

(2) Jde-li o poplatek za úkon, poplatková povinnost vzniká 

a) sepsáním podání do protokolu u soudu, 

b) v ostatních případech podáním návrhu na provedení úkonu. 

(3) Jde-li o poplatek za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem, vzniká 

poplatková povinnost okamžikem podání žádosti u notáře osobou oprávněnou k jejímu podání. 
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(4) Jde-li o poplatek za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený elektronickým 

přímým zápisem, vzniká poplatková povinnost okamžikem odeslání bezvadně vyplněného 

formuláře. 

§ 5 

Sazby poplatků 

Sazby poplatků za řízení jsou stanoveny pevnou částkou nebo procentem u poplatku, jehož 

základ je vyjádřen peněžní částkou (dále jen "procentní poplatek"). Procentní poplatek se 

vypočte jako součin základu poplatku a sazby poplatku. Sazby poplatků za úkony a poplatku 

za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem nebo elektronickým přímým 

zápisem jsou stanoveny pevnou částkou. Sazby poplatků jsou uvedeny v sazebníku. 

§ 9 

Následky nezaplacení poplatku 

(1) Nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání 

nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu 

určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této 

lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží. 

(2) Zjistí-li odvolací soud poté, co mu byla věc předložena k rozhodnutí o odvolání, že nebyl 

zaplacen poplatek splatný podáním odvolání, vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou 

mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může odvolací soud určit lhůtu kratší. Po marném 

uplynutí této lhůty odvolací soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty 

se nepřihlíží. Obdobně se postupuje při řízení před dovolacím soudem. 

(3) Soud poplatníka ve výzvě poučí o tom, že řízení zastaví, jestliže poplatek nebude ve 

stanovené lhůtě zaplacen. 

(4) Pro nezaplacení poplatku soud řízení nezastaví, 

a) začal-li již jednat o věci samé, 

b) vznikla-li povinnost zaplatit poplatek poplatníku, kterému soud v řízení ustanovil 

opatrovníka jako účastníku, jehož pobyt není znám nebo jemuž se nepodařilo doručit na známou 

adresu v cizině, 

c) je-li nebezpečí z prodlení, v jehož důsledku by poplatníku mohla vzniknout újma, a poplatník 

ve lhůtě určené soudem ve výzvě podle odstavců 1 a 2 sdělí soudu okolnosti, které toto 

nebezpečí osvědčují, a doloží, že bez své viny nemohl poplatek dosud zaplatit, 

d) došlo-li k rozšíření návrhu na zahájení řízení v téže věci nebo rozšířil-li poplatník odvolání 

nebo dovolání poté, co soud začal jednat o věci samé. 

(5) O tom, že jsou splněny podmínky uvedené v odstavci 4 písm. c), rozhodne soud usnesením, 

které není třeba doručovat. 

(6) V případech uvedených v odstavci 4 rozhoduje soud o uložení povinnosti zaplatit poplatek 

spolu s rozhodnutím, jímž se řízení končí. Obdobně postupuje soud i v případě ručitele za 

zaplacení poplatku za řízení ve věcech veřejného rejstříku nebo za řízení o jmenování 

likvidátora právnické osoby zahájená bez návrhu (§ 2 odst. 9). 

Zákony pro lidi - Monitor změn (http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=160732)



- 15 - 

(7) Nabude-li usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku právní moci, zaniká 

poplatková povinnost. 

(8) Nebude-li ani ve lhůtě stanovené ve výzvě příslušného soudu nebo příslušné správy soudu 

zaplacen poplatek, který je splatný podáním návrhu na provedení úkonu, úkon se neprovede a 

návrh se stane neúčinným, i když poplatník později poplatek zaplatí. O tom musí být poplatník 

poučen ve výzvě příslušného soudu nebo příslušné správy soudu. Povinnost zaplatit poplatek 

zaniká dnem, kdy se návrh na provedení úkonu stal neúčinným. 

(9) Penále, úrok z prodlení ani úrok za dobu posečkání s placením poplatku, stanovené 

zvláštním právním předpisem upravujícím správu daní a poplatků, se neuplatňují. 

(10) Není-li poplatníkem poplatek za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený 

notářem plátci poplatku zaplacen a plátce poplatku v důsledku toho tento poplatek nevybere, 

plátce poplatku tento zápis neprovede. 

(11) Je-li plátce poplatku za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem v 

prodlení déle než 4 pracovní dny následující po dni splatnosti podle § 7a odst. 4, uloží mu 

správce poplatku zaplatit nezaplacenou část poplatku rozhodnutím a v něm stanoví zvýšení 

poplatku, a to ve výši 20 % nezaplacené části poplatku; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku 

sledujícím jeho osud. 

(12) Není-li zaplacen poplatek za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku prostřednictvím 

elektronického přímého zápisu, zápis nebude proveden. 

§ 11 

(1) Od poplatku se osvobozují řízení ve věcech 

a) opatrovnických, péče soudu o nezletilé, osvojení a povolení uzavřít manželství, 

b) důchodového pojištění (zabezpečení), příplatku k důchodu, zvláštního příspěvku k důchodu, 

nemocenského pojištění, státní sociální podpory, pojistného na veřejné zdravotní pojištění, 

sociální péče, pomoci v hmotné nouzi a státních dávek, podpory v nezaměstnanosti, podpory 

při rekvalifikaci a kompenzace a dávek pěstounské péče, 

c) vzájemné vyživovací povinnosti rodičů a dětí, 

d) zásahu do integrity, vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče, 

e) pozůstalostních v prvním stupni řízení, 

f) svéprávnosti, podpůrných opatření, poručenských a určení, zda je třeba souhlasu rodičů dítěte 

k jeho osvojení, 

g) veřejného rejstříku, týká-li se zápis fyzické nebo právnické osoby, jejíž úpadek nebo hrozící 

úpadek se řeší v insolvenčním řízení, v němž již bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, 

h) volebních, 

i) kompetenčních žalob, 

j) zápisu údajů o spolku, pobočném spolku, odborové organizaci, mezinárodní odborové 

organizaci, organizaci zaměstnavatelů a mezinárodní organizaci zaměstnavatelů, nadaci, 

nadačním fondu, ústavu a obecně prospěšné společnosti do veřejného rejstříku nebo jeho 

změny, 

k) výmazu osoby nebo svěřenského fondu z veřejného rejstříku, 
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l) výmazu podnikatele z obchodního rejstříku, 

m) zápisu svěřenského fondu do veřejného rejstříku nebo jeho změny. 

(2) Od poplatku se osvobozují 

a) Česká republika a státní fondy, 

b) územní samosprávné celky v případech, kdy se spor týká výkonu státní správy, který je na 

ně přenesen, 

c) navrhovatel v řízení o určení výživného včetně jeho zvýšení, nejde-li o vzájemnou 

vyživovací povinnost rodičů a dětí, 

d) navrhovatel, jemuž byla způsobena újma, v řízení o náhradu újmy na zdraví nebo újmy 

způsobené usmrcením včetně náhrady škody na věcech vzniklé v souvislosti s ublížením na 

zdraví nebo usmrcením a náhrady nákladů léčení, 

e) navrhovatel v řízení o náhradu škody z pracovního nebo služebního úrazu a nemoci z 

povolání, 

f) neprovdaná matka v řízení o výživu a příspěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím 

a porodem, 

g) navrhovatel v řízení o určení rodičovství, s výjimkou navrhovatele v řízení o určení otcovství 

po rozvodu nebo prohlášení manželství za neplatné a navrhovatele v řízení o popření 

rodičovství, 

h) diplomatická zastupitelství cizích států a delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z 

povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států, požívající podle mezinárodního 

práva3) výsady a imunity, je-li zaručena vzájemnost a nejde-li o poplatné úkony prováděné v 

osobním zájmu nebo k osobnímu prospěchu těchto osob, 

i) cizinec v řízení ve věcech mezinárodní ochrany, dočasné ochrany, rozhodnutí o správním 

vyhoštění, rozhodnutí o zajištění, rozhodnutí o prodloužení zajištění, jakož i jiných rozhodnutí, 

jejichž důsledkem je omezení osobní svobody cizince, a v řízení o propuštění cizince ze 

zajištění, 

j) navrhovatel v řízení o vydání věci nebo uplatnění nároku podle zvláštních předpisů)4, je-li v 

těchto předpisech zakotven nárok na osvobození, 

k) navrhovatel, který uplatňuje nároky podle zákona o mimosoudních rehabilitacích)4a, 

l) navrhovatel v řízení o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti, 

m) cizí státy včetně jejich orgánů, je-li zaručena vzájemnost, 

n) insolvenční správce nebo dlužník s dispozičními oprávněními v řízení o nárocích, které se 

týkají majetku patřícího do majetkové podstaty nebo které mají být uspokojeny z tohoto 

majetku, 

o) dlužník a insolvenční správce v insolvenčním řízení a navrhovatel v insolvenčním řízení, je-

li orgánem příslušným k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize 

na finančním trhu, 

p) navrhovatel ve věci ochrany proti domácímu násilí, 
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q) navrhovatel v řízení o náhradě škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného 

obohacení, který byl pravomocným odsuzujícím rozhodnutím v trestním řízení se svým 

nárokem nebo v jeho zbytku odkázán na řízení ve věcech občanskoprávních, 

r) poškozený trestným činem, jemuž byl pravomocným rozhodnutím soudu přiznán nárok na 

náhradu majetkové škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo na vydání bezdůvodného 

obohacení v řízeních, která souvisí s vymáháním tohoto nároku, 

s) navrhovatel v řízení o náhradě škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného 

obohacení, který řádně uplatnil nárok v trestním řízení, které bylo zastaveno z důvodu 

rozhodnutí prezidenta republiky, 

t) odborová organizace, mezinárodní odborová organizace, organizace zaměstnavatelů a 

mezinárodní organizace zaměstnavatelů nebo jejich pobočné organizace ve věcech zápisu jejich 

vzniku, změny a zániku do veřejného rejstříku. 

(3) Osvobození podle odstavců 1 a 2 se vztahuje, s výjimkou pozůstalostního řízení, i na řízení 

a) o návrhu na nařízení předběžného opatření, 

b) před odvolacím soudem, 

c) o povolení obnovy, 

d) o žalobě pro zmatečnost, 

e) o kasační stížnosti, 

f) o výkon rozhodnutí, 

g) exekuční. 

(4) Od poplatku se osvobozují také řízení před odvolacím soudem, jde-li o řízení o výkon 

rozhodnutí a o exekuční řízení2a). 

(5) Osvobození podle odstavce 1 písm. g) a osvobození podle odstavce 2 se vztahuje i na 

poplatky za úkony. Od poplatku se dále osvobozuje sepsání návrhu ve věci svéprávnosti, 

podpůrných opatření, péče soudu o nezletilé, návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí o výživném 

pro nezletilé děti a pomoc soudu před nařízením výkonu rozhodnutí, jde-li o vymáhání 

výživného pro nezletilé děti. 

(6) Od poplatku se dále osvobozuje řízení podle položky 11 odst. 1 písm. c) sazebníku zahájené 

v důsledku přírodní živelní pohromy na území České republiky a úkony uvedené v položkách 

28, 29, 30, 31, 33 a 34 sazebníku, pokud jsou navrhovány v důsledku přírodní živelní pohromy 

na území České republiky. 

(7) Osvobození podle odstavce 2 se vztahuje i na poplatek za zápis skutečnosti do veřejného 

rejstříku provedený notářem. 

(8) Od poplatku za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem se osvobozuje 

a) zápis skutečnosti do veřejného rejstříku, týká-li se zápis fyzické nebo právnické osoby, jejíž 

úpadek nebo hrozící úpadek se řeší v insolvenčním řízení, v němž již bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku, 

b) zápis údajů o spolku, pobočném spolku, nadaci, nadačním fondu, ústavu a obecně prospěšné 

společnosti do veřejného rejstříku nebo jeho změny, 
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c) zápis výmazu osoby z veřejného rejstříku, 

d) zápis skutečnosti do obchodního rejstříku provedený notářem na podkladě notářského zápisu 

o zakladatelském právním jednání o založení společnosti s ručením omezeným, které obsahuje 

jen povinné náležitosti předepsané občanským zákoníkem a zákonem o obchodních 

korporacích a podle kterého vkladová povinnost má být splněna splacením v penězích. 

(9) Od poplatku se dále osvobozuje úkon soudu spočívající v zápisu údajů o skutečném majiteli 

do evidence údajů o skutečném majiteli podle § 118h zákona o veřejných rejstřících 

právnických a fyzických osob, jde-li o 

a) zápis údajů o skutečném majiteli právnické osoby, která se nezapisuje do obchodního 

rejstříku, nebo jeho změny, 

b) zápis údajů o skutečném majiteli svěřenského fondu nebo jeho změny, nebo 

c) zápis údajů podle § 118f písm. d) zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických 

osob nebo jeho změny. 

(10) Osvobození podle odstavce 2 se vztahuje, s výjimkou pozůstalostního řízení, i na řízení 

před dovolacím soudem. 

(11) Od poplatku se dále osvobozuje zápis změny výše vkladu každého společníka 

společnosti s ručením omezeným, je-li návrh na tento zápis podán do 1 měsíce od vzniku 

společnosti. 

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. 

SAZEBNÍK POPLATKŮ 

Položka 40 

Za návrh na zahájení soudního řízení ve věcech ochrany před diskriminací 

 

1000 Kč 

Poplatek za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený elektronickém přímým 

zápisem 

Položka 41 

Za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený elektronickém přímým zápisem 

500 Kč 
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Platné znění zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

§ 8 

Osvobození od poplatku 

(1) Od poplatků jsou osvobozeny 

a) státní orgány a státní fondy, 

b) diplomatická zastupitelství cizích států a delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z 

povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států a požívají-li výsady a imunity 

podle mezinárodního práva, je-li zaručena vzájemnost a nejde-li o úkony prováděné v osobním 

zájmu nebo k osobnímu prospěchu těchto osob, 

c) územní samosprávné celky a jejich orgány, požadují-li provedení úkonů souvisejících s 

výkonem státní správy, kterým jsou pověřeny, 

d) právnické osoby, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy, kterým 

jsou pověřeny, 

e) fyzické nebo právnické osoby, stanoví-li tak mezinárodní smlouvy a ujednání, kterými je 

Česká republika vázána. 

(2) Od poplatků jsou osvobozeny úkony 

a) související s prováděním zvláštních právních předpisů o sociálním zabezpečení, o 

důchodovém pojištění, o příplatku k důchodu a o zvláštním příspěvku k důchodu, o veřejném 

zdravotním pojištění, o státní sociální podpoře, o nemocenském pojištění, o pojistném na 

všeobecné zdravotní pojištění, o zaměstnanosti, o pojistném na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o sociálně-právní ochraně dětí, o sociálních 

službách, o dávkách pro osoby se zdravotním postižením, pomoci v hmotné nouzi, ve věcech 

branné povinnosti občanů a ve věcech civilní služby, s výjimkou poplatku za vydání nebo 

výměnu průkazu osoby se zdravotním postižením a s výjimkou poplatku za přijetí žádosti o 

akreditaci vzdělávacího programu podle právních předpisů o sociálních službách a podle 

zákona o zaměstnanosti, 

b) prováděné v důsledku změny nebo opravy názvu obce, města, kraje, ulice, jiného veřejného 

prostranství, rodného čísla a úkony, prováděné v důsledku rozhodnutí z moci úřední, 

c) pro orgány územního samosprávného celku, prováděné úřadem téhož územního 

samosprávného celku, 

d) pro účely dědického řízení, prováděného notářem jako soudním komisařem, 

e) pro účely exekučního řízení, prováděného soudním exekutorem, s výjimkou položky 1 bod 

1 písmeno m), 

f) pro účely využití volebního práva, 

g) související s poskytováním dočasné ochrany cizincům, 

h) stanoví-li tak mezinárodní smlouvy a ujednání, kterými je Česká republika vázána, 

i) prováděné v důsledku živelní pohromy na území České republiky; za živelní pohromu se pro 

účely tohoto zákona považují nezaviněný požár a výbuch, blesk, vichřice a rychlost větru nad 

75 km/h, povodeň, záplava, krupobití, sesouvání půdy, sesuny půdy a skalní zřícení, pokud k 

nim nedošlo v souvislosti s průmyslovým nebo stavebním provozem, sesouvání nebo zřícení 
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lavin a zemětřesení dosahující alespoň 4. stupně Richterovy mezinárodní stupnice udávající 

makroseismické účinky zemětřesení., 

j) související s ohlášením živnosti volné při provádění elektronického přímého zápisu 

společnosti s ručením omezeným. 

(3) Na výsledku úkonu osvobozeného podle odstavce 2 písm. a) až i) vyznačí správní úřad účel, 

k němuž byl proveden. 

(4) Od poplatků jsou osvobozeny i další osoby nebo úkony, a to v rozsahu stanoveném v 

sazebníku. 

(5) V rozsahu stanoveném v sazebníku se správní úřad zmocňuje snížit nebo zvýšit poplatek 

anebo upustit od jeho vybrání. 

Položka 24 

a) Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání  
K

č  

10

00  

a) Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání  
K

č  

50

0  

b) Další ohlášení živnosti  
K

č  

50

0  

c) Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání  
K

č  

10

00  

d) Přijetí další žádosti o koncesi  
K

č  

50

0  

e) Změna rozhodnutí o udělení koncese  
K

č  

50

0  

f) Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost  
K

č  

50

0  

g) Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny  
K

č  

10

0  

h) Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost 
K

č 
20 

za každou i započatou stránku 

i) Vydání sestavy z živnostenského rejstříku na žádost za údaje o jednom podnikateli 
K

č 
5 

j) přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 živnostenského 

zákona 

K

č 
50 

k) Elektronický přímý zápis ohlášení živnosti volné při vstupu do 

živnostenského podnikání 

K

č 

50

0 

Předmětem poplatku není 

1. Vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu 

podnikatele do živnostenského rejstříku. 

  

2. Změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním 

úřadem z vlastního podnětu. 
  

3. Schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o 

udělení koncese. 
  

4. Změna oboru činnosti v rámci živnosti volné.   

Poznámky   
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1. Pokud bylo ohlášeno více živností současně nebo podáno současně více žádostí o 

koncesi, poplatek podle písmen a) až d) se vybírá jen jednou. Poplatek se vybere jen 

jednou rovněž, pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi. 

  

2. Poplatek podle písmen e), f) a g) je splatný při oznámení změny. Nebude-li 

poplatek zaplacen, správní úřad úkon neprovede. 
  

3. Je-li současně učiněno více úkonů podléhajících poplatku podle této položky, 

vybere správní úřad jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě. 
  

4. Bylo-li ohlášení nebo žádost o provedení správního úkonu zpoplatněné v této 

položce podáno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy26), vybírá správní 

poplatek kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek stanovený v písmenech 

a) až h) je příjmem obce, jejímuž obecnímu živnostenskému úřadu bylo podání 

doručeno. 
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Platné znění zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění 

zákona č. 458/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn: 

§ 6 

(1) Právní jednání týkající se založení, vzniku, změny, zrušení nebo zániku obchodní korporace 

vyžadují písemnou formu s úředně ověřenými podpisy, jinak jsou neplatná; soud k této 

neplatnosti přihlédne i bez návrhu. 

(2) Odstavec 1 se nepoužije na rozhodnutí nejvyššího orgánu obchodní korporace. 

(3) Za podmínek stanovených zvláštním zákonem může být právní jednání týkající se 

založení společnosti s ručením omezeným uskutečněno prostřednictvím aplikace 

elektronického přímého zápisu. 

§ 8  

(1) Obchodní korporace se zakládá společenskou smlouvou. Společenská smlouva, kterou se 

zakládá kapitálová společnost, vyžaduje formu veřejné listiny; to neplatí, je-li společnost 

zakládána prostřednictvím aplikace elektronického přímého zápisu. Změna 

zakladatelského právního jednání je v takovém případě možná projevem vůle ve formě 

veřejné listiny nebo přísnější. Společenská smlouva, kterou se zakládá družstvo podle tohoto 

zákona, se uzavírá přijetím ustavující schůzí.  

(2) Připouští-li právní předpis, aby společnost založil jediný zakladatel, zakládá se 

zakladatelskou listinou pořízenou ve formě veřejné listiny; to neplatí, je-li společnost 

zakládána prostřednictvím aplikace elektronického přímého zápisu. Změna 

zakladatelského právního jednání je v takovém případě možná projevem vůle ve formě 

veřejné listiny nebo přísnější. 

§ 148 

(1) Před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku se splatí celé vkladové 

ážio a na každý peněžitý vklad nejméně jeho 30 %. 

(2) Povinnost splacení na každý peněžitý vklad nejméně jeho 30 % před podáním návrhu 

na zápis společnosti se nevztahuje na společnost s ručením omezeným, jejíž základní 

kapitál nepřevyšuje částku 200 000 Kč. 

§ 150 

(1) Společník splní vkladovou povinnost ve lhůtě určené společenskou smlouvou, nejpozději 

však do 5 let ode dne vzniku společnosti nebo od převzetí vkladové povinnosti za trvání 

společnosti. 

(2) Vkladové povinnosti nemůže být společník zproštěn, ledaže jde o snížení základního 

kapitálu. 

(3) Vkladové povinnosti je zproštěn společník společnosti s ručením omezeným, jde-li o 

společnost, jejíž základní kapitál nepřesahuje 5 000 Kč. 

§ 774 

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1). 

§ 774a 
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Pro potřeby tohoto zákona se veřejnou listinou rozumí též výstup z aplikace 

elektronického přímého zápisu. 
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Platné znění zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických 

osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů 

§ 92 

(1) Rejstříkový soud provede zápis, aniž by o tom vydával rozhodnutí, mají-li navrhované 

zapisované skutečnosti podklad v přiloženém notářském zápisu; v takovém případě rejstříkový 

soud kromě skutečností podle § 90 zkoumá pouze to, zda notářský zápis splňuje požadavky 

kladené na něj jiným zákonem. 

(2) O zápise se nevydává rozhodnutí, byl-li zápis proveden prostřednictvím aplikace 

elektronického přímého zápisu. 

(23) Postup podle odstavce 1 se použije jen tehdy, 

a) je-li navrhovatelem a jediným účastníkem řízení zapsaná osoba, které se zápis týká, 

b) jde-li o zápis založené právnické osoby na základě návrhu na zápis, nebo 

c) jde-li o zápis přeměny obchodní korporace, nadace, nadačního fondu nebo ústavu a všechny 

osoby zúčastněné na přeměně i nově založené právnické osoby mají obecný soud v obvodu 

téhož rejstříkového soudu. 

(34) Rejstříkový soud postupuje podle odstavce 1 také tehdy, mají-li navrhované zapisované 

skutečnosti podklad v přiloženém osvědčení, které bylo sepsáno notářem podle jiného zákona, 

jde-li o osvědčení o 

a) provedení úkonů a splnění formalit pro přemístění zapsaného sídla podle nařízení Rady 

Evropských společenství o statutu evropské společnosti (SE) nebo podle nařízení Rady 

Evropských společenství o statutu evropské družstevní společnosti a zákonů vydaných k jejich 

provedení, 

b) splnění zákonem stanovených požadavků pro zápis evropské společnosti nebo evropské 

družstevní společnosti vzniklé fúzí, nebo 

c) splnění zákonem stanovených požadavků pro zápis přeshraniční přeměny. 

§ 102 

(1) O zápisu provedeném podle § 92 a 98 rejstříkový soud vyrozumí účastníky řízení zasláním 

výpisu z veřejného rejstříku obsahujícího tento zápis. Vyrozumění zašle rejstříkový soud také 

osobám, které se zapisují podle jiného zákona v rámci zápisu zapsané osoby. Výpis musí být 

odeslán nejpozději do 3 dnů od zápisu. 

(2) O provedení elektronického přímého zápisu budou oprávněné osoby neprodleně 

vyrozuměny elektronickým způsobem. 

(…) 

Část třetí 

Elektronický přímý zápis 

 

§ 107a 

Osoba oprávněná k podání návrhu na zápis může za podmínek stanovených tímto 

zákonem provést zápis prostřednictvím aplikace pro elektronický přímý zápis (dále jen 

„aplikace“). Aplikaci provozuje Ministerstvo spravedlnosti. 
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§ 107b 

Prostřednictvím aplikace lze zapsat pouze společnost s ručením omezeným založenou 

vzorovou společenskou smlouvou, kdy zakladatelé projeví souhlas se smlouvou 

elektronicky, prostřednictvím aplikace. Obsah vzorových společenských smluv určí 

ministerstvo spravedlnosti vyhláškou. 

§ 107c 

 

(1) Zápis prostřednictvím aplikace je možný, pouze pokud zapisující osoba uvede 

všechny zákonem požadované náležitosti, vloží všechny zákonem požadované přílohy 

a pokud byl uhrazen soudní poplatek. 
(2) Prostřednictvím aplikace lze provést pouze zápis společnosti s ručením omezeným a 

zápisy bezprostředně související. 
(3) Návrh na zápis prostřednictvím aplikace musí být podepsán způsobem, se kterým 

jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo musí být jiným 

způsobem zjistitelná identita konkrétních fyzických osob, které zápis provádějí. Totéž 

platí i pro projev souhlasu se zakladatelským právním jednáním. 
(4) Nejsou-li splněny podmínky pro zápis prostřednictvím aplikace, zápis do veřejného 

rejstříku se neprovede; to nebrání podání návrhu na zápis jinou formou. 
 

§ 107d 

(1) Aplikace elektronického přímého zápisu na základě již vyplněných údajů 

automaticky vyplní další požadované údaje, lze-li je zjistit z veřejně přístupných 

registrů, evidencí, seznamů nebo rejstříků spravovaných veřejnou správou. 
(2) Je-li zjistitelná identita konkrétních fyzických osob, které k aplikaci přistupují, 

aplikace na základě již vyplněných údajů automaticky vyplní další požadované údaje 

týkající se těchto osob, lze-li je zjistit z informačních systémů veřejné správy. 

§ 107e 

(1) Provedení zápisu nebude umožněno, je-li na základě automatizovaného posouzení s 

využitím informací z informačních systémů veřejné správy zjištěna nesprávnost či 

nezákonnost uváděných či zapisovaných údajů, nebo takové posouzení není možné 

provést s dostatečnou mírou jistoty. 
(2) Provedení zápisu nebude umožněno, je-li navrhovaná obchodní firma společnosti 

shodná s jinou již existující obchodní firmou, anebo je-li navrhovaná obchodní firma 

na základě automatizovaného posouzení vyhodnocena tak, že by mohla být v rozporu 

se zákonem.  
(3) Neprovedení zápisu na základě výsledku automatizovaného posouzení samo o sobě 

nebrání zápisu jinou formou. 

§ 107f 

Současně s provedením zápisu společnosti s ručením omezeným lze provést zápis vzniku 

živnostenského oprávnění pro tuto společnost do živnostenského rejstříku. V takovém 

případě vzniká živnostenské oprávnění okamžikem vzniku společnosti s ručením 

omezeným. 

§ 107g 
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Po provedení zápisu prostřednictvím aplikace zašle rejstříkový soud účastníkům výpis z 

veřejného rejstříku obsahujícího tento zápis. Výpis zašle rejstříkový soud také osobám, 

které se zapisují podle jiného zákona v rámci zápisu zapsané osoby. Výpis musí být 

odeslán do 3 pracovních dnů od provedení zápisu. 

§ 107h 

V případě obrany proti elektronickému přímému zápisu se použije obdobně ustanovení § 

101. 

§ 107i 

Předpokládá-li tento nebo jiný zákon zápis určité skutečnosti soudem, rozumí se tím také 

elektronický přímý zápis. 
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