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DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

 

Obecná část 

 

 

1. Zhodnocení platného právního stavu 

 

Dle současného znění zákona o živnostenském podnikání je fyzická osoba povinna při 

ohlášení (resp. jiné formě vzniku živnostenského oprávnění) předložit mimo jiné doklad 

prokazující právní důvod užívání prostor, do nichž má být umístěno její sídlo. Podobná 

úprava je pak obsažena rovněž v zákoně o veřejných rejstřících právnických a fyzických 

osob, kdy při zápisu osoby (resp. při změně zápisu) je třeba doložit právní důvod užívání 

prostoru, v němž má být sídlo zapisované osoby umístěno. 

 

Právní úprava sice obsahuje výjimky z těchto povinností (např. pokud je z informačního 

systému veřejné správy nebo jeho části, která je veřejnou evidencí, právní důvod 

zjistitelný, případně pokud fyzická osoba zapisuje sídlo podnikání na adresu shodnou 

s bydlištěm apod.), nicméně dle názoru navrhovatelů není rozsah těchto výjimek z jinak 

obecné povinnosti dostatečný. 

 

Navrhovatelé mají za to, že v taxativním seznamu výjimek, kdy není třeba dokládat právní 

důvod užívání prostor, ve kterých má být umístěno sídlo, zcela absentuje logická situace, 

kdy fyzická osoba (resp. osoba, jíž se zápis týká) je vlastníkem uvedené nemovitosti.  

 

Z důvodu absence této výjimky pak nejsou ojedinělé situace, kdy fyzická osoba (resp. 

osoba, jíž se zápis týká) přikládá k samotnému podání souhlas s umístěním sídla, který si 

rovněž sama podepisuje (navíc je nutný úředně ověřený podpis). 

 

Navrhovatelé mají tedy za to, že je na místě přidat k uvedeným zákonným výjimkám i 

výjimku další, spočívající v tom, že je-li fyzická osoba (resp. osoba, jíž se zápis týká) 

vlastníkem nemovitosti, kde má být umístěno sídlo, není třeba právní důvod jakkoliv 

zvlášť dokládat. 

 

Samotné ověření této skutečnosti pak provede živnostenský úřad (kterému již současná 

právní úprava tuto povinnost ukládá - tj. ověřovat údaje přes dálkový přístup katastru 

nemovitostí), případně rejstříkový soud. 

 

2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy 

 

Hlavním smyslem navrhované úpravy je rozšířit okruh výjimek, kdy fyzická osoba (resp. 

osoba, jíž se zápis týká) nemusí při ohlášení (resp. jiné formě vzniku živnostenského 

oprávnění) nebo návrhu na zápis do obchodního rejstříku, dokládat právní důvod užívání 

prostor, kde má být sídlo umístěno. 
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Současná právní úprava již řeší určité výjimky, ovšem tato nově navrhovaná výjimka 

v taxativním seznamu absentuje (a to jak v zákonu o živnostenském podnikání, tak 

v zákonu o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, a dle názoru navrhovatelů 

je zcela legitimní, aby fyzická osoba (resp. osoba, jíž se zápis týká) nemusela dokládat 

právní důvod užívání prostor, pokud se jedná o prostory, které se nachází v nemovitosti, 

kterou uvedená osoba vlastní. 

 

Co se týče samotného ověření uvedeného, dle názoru navrhovatelů je na místě, aby tyto 

údaje ověřil přímo živnostenský úřad, případně rejstříkový soud. Uvedeným postupem 

bude jednak zaručena aktuálnost těchto údajů, a jednak tím bude rovněž zachován smysl 

navrhované úpravy, kterým je nepochybně snížení počtu dokumentů, které musí fyzická 

osoba (resp. osoba, jíž se zápis týká) živnostenskému úřadu, resp. rejstříkovému soudu, 

dokládat (v opačném případě by byl souhlas s umístěním sídla nahrazen výpisem z katastru 

nemovitostí, což by bylo s ohledem na uvedený smysl nežádoucí). 

 

 

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 

republiky  

 

Návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. 

 

 

4. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních dvorů orgánů Evropské unie nebo obecnými právními 

zásadami práva Evropské unie  

 

Návrh zákona je v souladu s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních dvorů orgánů 

Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva Evropské unie. 

 

 

5. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je 

Česká republika vázána  

 

Návrh zákona je v souladu s mezinárodními úmluvami, jimiž je Česká republika vázána.  

 

 

6. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty 

 

Návrh zákona nebude mít žádný negativní hospodářský ani finanční dopad na státní nebo 

jiný veřejný rozpočet. 
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Zvláštní část 

 

ČÁST PRVNÍ 

 

K čl. I bodu 1 

Úprava ustanovení týkajícího se povinnosti fyzické osoby při ohlášení živnosti připojit 

k ohlášení rovněž doklad prokazující právní důvod užívání prostor, do nichž má být umístěno 

sídlo, a to v tom smyslu, že v případě, že fyzická osoba je vlastníkem nemovitosti, do které 

má být umístěno sídlo, není takového dokladu třeba. 

 

K čl. II bodu 1 

Úprava ustanovení týkajícího se povinnosti právnické osoby při ohlášení živnosti připojit 

k ohlášení rovněž doklad prokazující právní důvod užívání prostor, do nichž má být umístěno 

sídlo, a to v tom smyslu, že v případě, že právnická osoba je vlastníkem nemovitosti, do které 

má být umístěno sídlo, není takového dokladu třeba. 

 

 

ČÁST DRUHÁ 

 

K čl. I bodu 1 

Úprava ustanovení týkajícího se povinnosti navrhovatele doložit k návrhu na zápis právní 

důvod užívání prostor, v nichž je umístěno sídlo zapisované osoby, a to v tom smyslu, že v 

případě, že je osoba, již se zápis týká, vlastníkem uvedených prostor, doložení právního 

důvodu není třeba. 

 

K čl. I bodu 2 

Vložení nového odstavce, kterým je uložena rejstříkovému povinnost prostřednictvím 

dálkového přístupu z údajů katastru nemovitostí ověřit, zdali je osoba, jíž se zápis týká, 

vlastníkem prostor, v nichž je sídlo umístěno. 

 

K čl. I bodu 3 

Přečíslování odstavce v důsledku vložení nového odstavce. 

 

 

ČÁST TŘETÍ 

 

K čl. I 

Úprava nabytí účinnosti zákona, a to tak, že zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho 

vyhlášení ve Sbírce zákonů.  
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V Praze dne 29. ledna 2020 

 

Mgr. Vít Rakušan v. r. 

Ing. Věra Kovářová v. r. 

Mgr. Jan Farský v. r. 

Mgr. Petr Gazdík v. r. 

Ing. Jana Krutáková v. r. 

Ing. Petr Pávek v. r. 

 
 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=171061)




