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OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

Novela živnostenského zákona s účinností 1. 7. 2008
(pokračování)
K § 10 ŽZ
Podnikatel prokazuje své živnostenské
oprávnění výpisem ze živnostenského rejstříku,
který má náležitosti buď podle § 60 odst. 4 písm.
a) – výpis s údaji dosud uváděnými na živnostenském listě nebo koncesní listině, nebo podle § 60
odst. 4 písm. b) – úplný výpis se všemi údaji zapisovanými do živnostenského rejstříku kromě
údajů neveřejných (tj. rodného čísla, v případě nepřidělení rodného čísla, tak i data narození, a uložených sankcí), nebo podle § 60 odst. 4 podle
písm. c) – částečný výpis s údaji podle požadovaného rozsahu, kromě neveřejných údajů. Požadovaným rozsahem se rozumí omezení výčtu provozovaných živností podnikatelem (dále např.
i výběr provozoven).
Výpis podle § 60 odst. 4 písm. a) vydává pouze
živnostenský úřad; částečný nebo úplný výpis vydává na žádost vedle živnostenského úřadu i kontaktní místo veřejné správy – Czech Point.
Do vydání výpisu se podnikatel může prokazovat stejnopisem ohlášení s prokázaným doručením živnostenskému úřadu, nebo u koncesovaných živností pravomocným rozhodnutím
o udělení koncese. V případě „bezvadného“ ohlášení živnosti, které bylo učiněno prostřednictvím
kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT),
bude datem ohlášení datum podání učiněného
u kontaktního místa veřejné správy za předpokladu, že živnostenskému úřadu bude doručeno
toto listinné podání nejpozději do 5 dnů (kalendářních) ode dne podání.
Živnostenský úřad vydá pro potřebu zápisu do
obchodního nebo obdobného rejstříku zahraničním fyzickým a právnickým osobám před zápisem
do tohoto rejstříku výpis, kterým potvrdí splnění
všeobecných i zvláštních podmínek provozování
živnosti. Obdobným rejstříkem se rozumí rejstřík, do kterého se právnická osoba zapisuje povinně a zápis má konstitutivní charakter, jako
např. rejstřík obecně prospěšných společností
nebo nadační rejstřík.

podle tohoto zákona živností ohlašovací volnou,
je ode dne účinnosti novely zákona oprávněn
k provozování živnosti ohlašovací volné v plném
rozsahu.
Dosavadní předměty podnikání ohlašovacích živností volných se stávají ke dni 1.7.2008
obory činností živnosti volné v souladu s přílohou č. 4 živnostenského zákona. Živnostenský úřad příslušný podle bydliště fyzické
osoby nebo sídla právnické osoby (u zahraniční
fyzické osoby podle umístění organizační složky
podniku, případně podle povoleného pobytu,
a nelze-li příslušnost určit podle povoleného pobytu, pak podle místa podnikání, u zahraniční
právnické osoby podle umístění organizační
složky podniku) provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis
s obory činností podle přílohy č. 4 živnostenského zákona při první ohlášené změně nebo
na žádost podnikatele.
Novelou se zavádí jedna živnost volná „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách
1 až 3 živnostenského zákona“. Ta opravňuje
k výkonu činností, pro jejichž provozování (resp.
pro získání živnostenského oprávnění) nevyžaduje živnostenský zákon prokazování odborné ani
jiné způsobilosti. K získání živnostenského
oprávnění pro živnost volnou musí fyzická osoba
splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti (právnická osoba již není povinna pro živnost volnou odpovědného zástupce ustanovovat).
Živnost volná a obory činnosti živnosti volné jsou
uvedeny v příloze č. 4 k živnostenskému zákonu.
V návaznosti na to se ruší nařízení vlády
č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů
živností volných a všechny jeho novely. Podnikatel je v ohlášení povinen uvést předmět podnikání živnosti volné „Výroba, obchod
a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a jeden nebo více oborů
činnosti podle přílohy č. 4 (např. „48. Velkoobchod, maloobchod“)

Přechodná ustanovení k novele ŽZ

Podnikatel se až na další může prokazovat živnostenským listem vydaným před novelou.
Pokud byl podnikatel před novelou oprávněn
k provozování živnosti, která je po novele ohlašovací živností volnou, je ode dne nabytí účinnosti novely oprávněn k provozování živnosti
volné v plném rozsahu . Předměty podnikání živností volných ohlášených před novelou se stávají obory činnosti živnosti volné v souladu s přílohou č. 4 novelizovaného živnostenského
zákona. Transformace živností volných byla
v živnostenském rejstříku provedena 30. 6. 2008
systémovým převodem a dosavadní předměty
podnikání živností volných se staly od 1. 7. 2008
obory činnosti živnosti volné (pokud novelou nepřecházejí do režimu živnosti řemeslné). Po novele ve výpisu ze živnostenského rejstříku u podnikatele, který měl před novelou volnou živnost
„Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej“, bude uvedeno u předmětu podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1
až 3 živnostenského zákona“, a obor činnosti
„Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej“, tedy zpravidla původní předmět podnikání.
Skutečnou transformaci na obory činnosti
dle přílohy č. 4 živnostenského zákona provede
až příslušný živnostenský úřad na žádost podnikatele, nebo při první změně ohlášené podnikatelem tomuto příslušnému úřadu.
Příslušný živnostenský úřad provede zápis

Dosavadní živnostenská oprávnění zůstávají
zachována. Právo provozovat živnost se prokazuje dosavadním průkazem živnostenského
oprávnění (živnostenským listem nebo koncesní listinou) až do doby vydání prvního výpisu podnikateli. Výpis vydá živnostenský úřad
na žádost nebo na základě oznámení změny
podle § 49 nebo 56 ŽZ.
Došlo-li zákonem ke změně vázané živnosti
na živnost řemeslnou, doklady, kterými byla prokázána odborná způsobilost pro živnost vázanou,
se považují za doklady podle nové právní úpravy.
Došlo-li zákonem ke sloučení živností ohlašovacích, je podnikatel oprávněn ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona provozovat živnosti v rozsahu podle nové právní úpravy. To neplatí při sloučení živností ohlašovacích vázaných, splňují-li
osoby, které tyto živnosti dosud provozovaly nebo
pro ně byly ustanoveny odpovědnými zástupci,
odbornou způsobilost požadovanou novou právní
úpravou pouze v částečném rozsahu. Podnikatel je
v tomto případě oprávněn k provozování vázané
živnosti pouze v rozsahu dosavadního oprávnění.
Došlo-li zákonem ke sloučení živností koncesovaných, je podnikatel oprávněn ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona provozovat živnosti v rozsahu podle původního oprávnění.
Podnikatel, který je ke dni účinnosti novely zákona oprávněn k provozování živnosti, která je

K transformaci volných živností:

do živnostenského rejstříku, a vydá podnikateli
výpis s obory činností podle přílohy č. 4 živnostenského zákona. Ve výše uvedeném případě
bude na výpisu uvedeno „Výroba, obchod
a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor činnosti 48. Velkoobchod a maloobchod“.
Transformace je osvobozena od správního
poplatku.
Do režimu živnosti volné přechází novelou
z režimu činností vyloučených (§ 3 odst. 3 písm.
x) jako samostatný obor činnosti „Projektování
pozemkových úprav“. Oprávnění k této činnosti
podle dosavadních právních předpisů zůstávají
zachována. Podnikatel, který ke dni nabytí účinnosti novely provozoval tuto činnost a hodlá v ní
pokračovat, je povinen tuto skutečnost oznámit písemně do jednoho roku ode dne účinnosti
novely živnostenskému úřadu (kterémukoli).
Ten neprodleně provede zápis do živnostenského
rejstříku a vydá podnikateli výpis. Marným
uplynutím jednoroční lhůty právo provozovat
tuto živnost zaniká, pokud však ke dni uplynutí
této lhůty podnikatel nemá živnostenské oprávnění pro provozování živnosti volné..
Do režimu živnosti volné přechází novelou
dále tyto živnosti:
Polygrafická výroba
Výroba kosmetických prostředků
Výroba slitin drahých kovů pro klenotnické
a dentální účely
Vývoj, projektování, výroba, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční
změny letadel, motorů, vrtulí, letadlových částí
a zařízení a leteckých pozemních zařízení
Nákup, skladování a prodej hromadně vyráběných léčivých přípravků, které se mohou podle
rozhodnutí o registraci prodávat bez lékařského
předpisu i mimo lékárny
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv
včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje
a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení
Nákup, prodej a skladování zkapalněných
uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách a)
nad 1000 kg skladovací kapacity, b) nad 40 kg náplně tlakové nádoby, c) do 40 kg náplně tlakové
nádoby a do 1000 kg skladovací kapacity
Nákup, skladování a prodej zdravotnických
prostředků a) třídy IIb a III, s výjimkou kondomů,
b) třídy I a IIa, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků
Provozování lyžařských vleků
Zastupování v celním řízení
Posuzování vlivů na životní prostředí
Úřední měření
Odborný dohled nad využíváním a ochranou
přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních
minerálních vod - balneotechnik
Měření účinnosti spalovacího zdroje, měření
množství vypouštěných látek a kontrola stavu
spalinových cest
Fotografické služby
Provozování cestovní agentury
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici
Výroba, opravy a montáž měřidel
Směnárenská činnost
Ing. Helena Jelínková
vedoucí obecního živnostenského úřadu

