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IJP oZoRNrT{I ZI\rN o S TN I KtJ M
Jste vlastníkem živnostenského oprávnění vydaného před rokern 2008?

Ke dni l,7,2008 došlo l< zásaclní novele živnostenského záltona, v rámci které byly všechny
původrrí volné živnosti spo.ieny v "iedrru živnost s názvetrr .,Výroba, obchod a služby

. neuvedené v př,ílolrách l až 3 živnostensl<élro zákona". Od tohoto clne byly pťrvodní
Zivnostenské listy (lrarevné) nahrazeny Výpiserrr ze živnostenského rejstříku a u všeclr

podnikatelůr, l(teří rrrěli volné živnosti, by,,la při návštěr,ě živtrostensl<ého ťrřadu provedetla tzv.
,.transfortnace". tedy úprava živnosti dle aktuálního znění živnostenského zákona. V současné

době.ie všal< ve správnítrr obvocJu našeho živnostenského úřadu stále eviclováno téměř
1 500 poclnikatelii, u niclrž closrrd neb,vla tato zt-něna provedena. V nrnolra případech se.iedná

o sub.jekty. které svoje podriil<árrí "iiždávno ukončily a dornníva.ií se, že.ie,iich živnostenské
oprávrrěn í j iž zanil<lo,

ŽivnostenskÝ írřacl žáclá všechny podnikatele, kterým byl vytlán přect
1. 7. 2008 Žiuno.i"nrký list a closud nebyl nahrazen Výpisem ze živnoitenského

rejstříku, aby se dostavili na živnostenský odbor, Náměstí 3. května 228, Jilerrrnice, kde
bude na místě ověřeno, zda v konkrétním případě prolrěhla zákonem stanovená
transformace, případrrě podnikatel mriže podat žádost o zrušení živnostensliého

oprávnění. Uveclená ztrrěna proběl-rne bez objednání, na nrístě, bez správrrího poplatku,
v 1;rťrběhu ťtt'edníclr hodin (pondělí. středa).

Výše uvedené se týl<á i společrrostí - a to i spc,rlečností v likvidaci - kterýrn bylo živnostensl<é
oprávnění vl"dáncl před l .7.2008 a dosLrd nebyla provedena transformace. V těchto případech

.ie nutrrá osobní ťrčast osoby oprávněrré za společnost jeclnat.

živností koncesovanÝch. řemeslnÝch a vázanÝch se tato informace netÝká.

Pokud si sub.jel<t neIrí jistý, zda stále platí.ielro živrrostenslté oprávrrění, případně, zda jižbylo
uvedeno do sclulaclu se zněním zákona, je možno kontalttovat pracovníky živnostenskélro

úřadu prostřednictvírn e-mailLr nebotelefonicky, te1.48l 565 207,48l 565 312,481565 3l8.

Informacio eviclenci údajťr v živnostensltérn rejstříku lzetaké z.iistit na webových stránl<ách

WWW.rZp.cZ


