ČÁST ČTVRTÁ
VZNIK, ZMĚNA A ZÁNIK ŽIVNOSTENSKÉHO
OPRÁVNĚNÍ, ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK
HLAVA I
OHLAŠOVÁNÍ ŽIVNOSTI
nadpis vypuštěn

§ 45
[Náležitosti ohlášení živnosti]
(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,
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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
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.
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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.
68)

Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci
svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů.".

K § 45
Pokud podnikatel hodlá provozovat živnost ohlašovací (volnou, řemeslnou, vázanou), musí to ohlásit živnostenskému úřadu. Příslušný je obecní živnostenský úřad, kterým je odbor obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
Místní příslušnost obecního živnostenského úřadu zákon pro ohlášení živnosti
nestanoví, naopak umožňuje podnikateli živnost ohlásit kterémukoliv z 227
obecních živnostenských úřadů (viz § 71 odst. 1).
Zákon stanoví údaje, které musí podnikatel ve svém ohlášení živnostenskému úřadu uvést. Tyto náležitosti jsou odlišné pro podnikatele, který je fyzickou osobou, a podnikatele, který je právnickou osobou. Pokud je již podnikatel veden v živnostenském rejstříku, nemusí uvádět ty údaje, které jsou
již evidovány v živnostenském rejstříku, musí se ale živnostenskému úřadu
jednoznačně identiﬁkovat.
Podnikatel fyzická osoba může živnostenskému úřadu ohlásit trvalou shodu adresy svého sídla s adresou bydliště. Tato shoda bude zaznamenána do
živnostenského rejstříku a podnikatel již nebude muset živnostenskému úřadu oznamovat změnu sídla, když změní své bydliště. Živnostenský úřad tuto
změnu provede automaticky v okamžiku, kdy se z registru obyvatel dozví, že
podnikatel změnil bydliště.
Podnikatel musí živnostenskému úřadu v ohlášení živnosti uvést předmět
podnikání s dostatečnou přesností a jednoznačností, přičemž předměty podnikání musí být uvedeny v souladu s přílohami č. 1, 2 a 4 podle toho, zda
podnikatel ohlašuje živnost řemeslnou, vázanou či volnou. U volné živnosti
uvede i názvy oborů činností živnosti volné, které bude v rámci svého podnikání vykonávat. Předmět podnikání živnosti řemeslné nebo vázané může
podnikatel uvést v úplném či částečném rozsahu podle toho, v jakém rozsahu
hodlá živnost provozovat. Výjimka je u živnosti volné, u které se předmět podnikání uvádí vždy v úplném rozsahu. Zde podnikatel musí ohlásit živnostenskému úřadu jednotlivé obory živnosti volné, které hodlá provozovat. Pokud
by však některý z oborů činnosti spadající pod režim živnosti volné neohlásil,
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a přesto jej pak provozoval, nejedná se o neoprávněné podnikání. Podnikatel
je oprávněn provozovat v rámci volné živnosti všechny obory činnosti volné
(viz § 28).
Z důvodové zprávy k živnostenskému zákonu:
Ustanovení § 45 až 49 upravují náležitosti získání a vydání živnostenského listu
(nyní živnostenského oprávnění), který osvědčuje, že podnikatel živnost řádně ohlásil
a splnil zákonem stanovené podmínky, a je tedy v rozsahu tohoto dokladu a zákonných
ustanoveních oprávněn živnost provozovat. Náležitosti ohlášení jsou omezeny na nezbytnou míru, rovněž tak doklady, které má podnikatel předložit (průkaz odborné způsobilosti apod.).
Související ustanovení:
§ 2 – pozitivní deﬁnice živnosti, § 3 – negativní vymezení živnosti, § 5 – subjekty oprávněné provozovat živnost, § 6 – všeobecné podmínky provozování živnosti, § 7 – zvláštní podmínky provozování živnosti, § 10 – živnostenské oprávnění, § 21 – odborná způsobilost,
§ 24 – odborná způsobilost, § 45a až 49 – ohlašování živnosti, § 60 – živnostenský rejstřík,
§ 72 – podání prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy
Související předpisy:
§ 420 až 429 obč. zák., – z. o. k., – zák. o veř. rejstřících, – zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu
cizinců na území České republiky, – zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů

§ 45a
[Centrální registrační místo]
(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.

§ 45b
[Centrální registrační místo vůči ﬁnančním úřadům]
(1) Osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi
na živnostenském úřadu učinit též podání obsahující údaje požadované
v přihlášce k registraci k dani z příjmů nebo k dani silniční.
(2) Podnikatel může na živnostenském úřadu učinit též podání obsahující údaje požadované v oznámení o změně registračních údajů vztahující se k registraci k dani z příjmů nebo k dani silniční.
(3) Podání obsahující údaje požadované v přihlášce k registraci nebo
v oznámení o změně registračních údajů podle odstavců 1 a 2 lze učinit
pouze
a) elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné Ministerstvem průmyslu a obchodu, nebo
b) ústně do protokolu.
(4) Živnostenský úřad předá příslušnému správci daně údaje podle
odstavců 1 a 2 v elektronické podobě ve formátu a struktuře zveřejněné
správcem daně pro přihlášku k registraci a pro oznámení o změně registračních údajů.
(5) K předání údajů správci daně musí dojít do 3 pracovních dnů ode
dne, kdy osoba podle odstavce 1 nebo 2 učinila vůči živnostenskému úřadu podání obsahující tyto údaje.
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(6) Na předání údajů živnostenským úřadem správci daně se hledí
jako na podání přihlášky k registraci nebo oznámení o změně registračních údajů, které učinila osoba podle odstavce 1 nebo 2.
K § 45a a § 45b
Od 1. 8. 2006 vznikla na obecních živnostenských úřadech Centrální registrační místa, která pro podnikatele zajišťují další podání a oznámení, které podnikatel musí činit po vzniku oprávnění k podnikání a před zahájením
podnikatelské činnosti. Snížila se tím administrativní zátěž pro podnikatele.
Podnikatelé pak mohou učinit podání na jediném úřadě, který plní funkci Centrálního registračního místa. Je však vysloveně na jejich vůli, zda možnost podání prostřednictvím Centrálního registračního místa využijí. Podnikatelé tak
kromě ohlášení živnosti mohou ještě na živnostenském úřadě učinit oznámení
vůči jiným orgánům veřejné správy. V souvislosti s tím se ohlášení živnosti
nebo žádost o koncesi podávají na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu
a obchodu (Jednotném registračním formuláři).
Formuláře jsou sestaveny tak, aby obsahovaly všechny údaje potřebné
k provedení úkonu příslušným orgánem zapojeným do činnosti Centrálního
registračního místa.
K § 45a
Podnikatel – fyzická osoba tak může společně s ohlášením živnosti nebo
žádostí o koncesi na obecním živnostenském úřadu též
a) oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti – Okresní správě sociálního zabezpečení,
b) podat přihlášku k důchodovému pojištění – Okresní správě sociálního zabezpečení,
c) podat přihlášku k nemocenskému pojištění – Okresní správě sociálního zabezpečení,
d) oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení – Úřadu práce,
e) podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění – zdravotní
pojišťovně.
Podnikatel – právnická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na příslušném živnostenském úřadu též oznámit vznik volného
pracovního místa nebo jeho obsazení – Úřadu práce.
Živnostenský úřad na základě toho, že podnikatel využil Centrální registrační místo, pak musí do pěti pracovních dnů takto získané údaje předat příslušným orgánům. Lhůta začíná běžet od vzniku živnostenského oprávnění
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podnikatele, nebo po odstranění vad ohlášení, případně ode dne ohlášení změn.
Údaje jsou zainteresovaným orgánům předávány elektronicky.
Podnikatel může využít Centrální registrační místo i pro ohlášení změn
údajů uvedených na tiskopise Jednotného registračního formuláře, aniž by
současně oznamoval změnu živnostenskému úřadu.
K § 45b
Centrální registrační místo může podnikatel (fyzická i právnická osoba) využít i k podání vůči příslušnému správci daně (ﬁnančnímu úřadu), a to konkrétně
k podání přihlášky k registraci k dani z příjmů nebo k dani silniční a zároveň
i k ohlášení změn registračních údajů, které se vztahují k přihlášce k dani z příjmů nebo k dani silniční. Tato podání lze učinit elektronicky nebo ústně do protokolu na živnostenském úřadě. Údaje předává živnostenský úřad ﬁnančnímu
úřadu elektronicky nejpozději do tří dnů. Na takto předané údaje se hledí jako
na podání přihlášky k registraci nebo oznámení o změně registračních údajů.
Z důvodové zprávy k zákonu č. 214/2006 Sb.:
Předložený návrh má za cíl zjednodušit postupy zejména při registraci podnikatele
v oblasti živnostenského podnikání. Tohoto cíle má být dosaženo snížením počtu úkonů
a návštěv, které je podnikatel povinen v souvislosti s podnikáním činit.
Jde o ustanovení, které upravuje soustředění činností pod CRM. Přijetím tohoto ustanovení bude umožněno, aby podnikatel mohl činit na živnostenském úřadě prostřednictvím CRM
i některé úkony vůči finančnímu úřadu, okresní správě sociálního zabezpečení, úřadu práce
a zdravotní pojišťovně. Návrh v tomto směru řeší i některé aspekty komunikace mezi jednotlivými shora uvedenými úřady a institucemi. Z hlediska projektu ZAP jde o základní ustanovení, které má po legislativní stránce umožnit fungování živnostenských úřadů jako CRM.
Z důvodové zprávy k zákonu č. 289/2017 Sb.:
Předmětným návrhem se z důvodu zajištění řádného fungování tzv. centrálních registračních míst, která byla zřízena na všech obecních živnostenských úřadech na základě
usnesení vlády č. 1006 ze dne 20. 10. 2004, jímž byl schválen projekt Zjednodušení administrativních postupů při zahájení a v průběhu podnikání (ZAP), upravuje ustanovení
§ 45a tak, že se z něj vyjímá úprava týkající se možnosti učinit vybraná podání ve smyslu
zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“),
a dalších daňových zákonů vůči správci daně na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě,
a tato úprava se přesouvá do nově vytvořeného ustanovení § 45b.
Možnost učinit podání vůči správci daně prostřednictvím živnostenského úřadu se
v současnosti vztahuje pouze na konkrétní formulářová podání ve smyslu § 72 odst. 1 daňového řádu, a sice na přihlášku k registraci a oznámení o změně registračních údajů. Toto
pravidlo by mělo být zachováno i nadále. Stávající konstrukce předpokládající možnost
učinit tato podání vůči správci daně na živnostenském úřadě nicméně vykazuje některé
nejasnosti zejména ohledně právního charakteru samotného podání, role živnostenského
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úřadu a postupu předávání předmětných podání, popř. odstraňování jejich případných vad.
Současně platí, že podle současné právní úpravy nelze touto formou podat přihlášku k registraci a oznámení o změně registračních údajů vůči správci daně v případě, kdy je daňový
subjekt povinen dané podání učinit elektronicky.
Navrženou úpravou dojde nejen ke zpřesnění, ale současně k rozšíření možnosti činit
předmětná podání prostřednictvím živnostenských úřadů také v případě, že je daňový subjekt povinen je učinit v elektronické formě. Kromě toho je provedena revize možnosti učinit
tímto způsobem podání týkající se registrace dle jednotlivých druhů daní. Důvodem pro
tuto revizi je adaptace na současný faktický stav, kdy možnost podat přihlášku k registraci,
popřípadě oznámení o změně registračních údajů je dána pouze u daní spravovaných orgány Finanční správy České republiky, ačkoli dle formulace § 45a odst. 1 by měla dopadat na
všechny správce daně, kteří vedou registrační řízení (např. registrace ke spotřebním daním
spravovaným orgány Celní správy České republiky). S ohledem na to, že na tato podání
úprava centrálních registračních míst od počátku necílí, a s ohledem na současné faktické
nastavení tohoto institutu, je namístě do budoucna explicitně uvést, ke kterým daním lze
prostřednictvím živnostenského úřadu přihlášku k registraci a oznámení o změně registračních údajů podat. Z principu by jimi měly být pouze daně spravované orgány Finanční
správy České republiky, a to daně z příjmů a daň silniční.
V případě daně z přidané hodnoty se možnost využívat centrální registrační místo nejeví jako žádoucí. Důvodem jsou jednak zvýšené standardy na kvalitu podání a specifický
proces týkající se vad podání (srov. § 101a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Současně zde existuje objektivně vyšší riziko nekalého
jednání (z praxe jsou známy např. podvodné pokusy o změnu údaje týkajícího se čísla účtu,
na který má být vyplacen nadměrný odpočet), jakož i potřeba poskytnout podateli nezbytnou odbornou pomoc, jejíž zajištění v dostatečné kvalitě není v možnostech živnostenských
úřadů. Navíc platí, že registrace k dani z přidané hodnoty či její změny nejsou bezprostředně navázány na vznik nebo zánik živnostenského oprávnění.
Navržená konstrukce možnosti podat přihlášku k registraci a oznámení o změně registračních údajů k daním z příjmů a dani silniční na živnostenském úřadě podle nového § 45b
živnostenského zákona je postavena na následujících principech.
Přihláška k registraci a oznámení o změně registračních údajů jsou obecně upraveny
v § 125 a násl. daňového řádu; konkrétní povinnost přihlášku k registraci nebo oznámení o změně registračních údajů podat pak stanoví příslušný hmotněprávní daňový zákon
(konkrétně zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů). Na základě § 127 odst. 1
daňového řádu institut oznámení o změně registračních údajů zahrnuje též situaci, kdy je
žádáno o zrušení registrace.
Vzhledem ke smyslu a účelu centrálního registračního místa na živnostenském úřadě
by možnost podat přihlášku k registraci prostřednictvím živnostenského úřadu měla mít
z logiky věci tak jako dosud pouze fyzická nebo právnická osoba, která současně na živnostenském úřadě podává ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi, byť proces vzniku živnostenského oprávnění a proces registrace k dani není formálně propojen. Tato osoba současně
v době podání přihlášky k registraci ještě nemusí být podnikatelem (ještě nevzniklo její
živnostenské oprávnění). Oznámení o změně registračních údajů pak z logiky věci může
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prostřednictvím živnostenského úřadu podat pouze podnikatel ve smyslu živnostenského
zákona (viz jeho § 5 odst. 1), tedy osoba, které již živnostenské oprávnění vzniklo. Tomu
odpovídá i terminologie navržené úpravy.
Ačkoliv v materiálním smyslu je cílem navržené konstrukce umožnit daňovému subjektu
splnit povinnost učinit vybraná podání vůči správci daně stanovenou konkrétním daňovým
zákonem, ve formálním smyslu je konstrukce postavena na důsledném rozlišení dvojice podání, jejichž učinění v souhrnu povede k dosažení požadovaného efektu. Prvním z těchto
podání je podání, které daňový subjekt učiní vůči živnostenskému úřadu (tzv. podání na
vstupu). Jedná se o svébytné podání upravené v živnostenském zákoně učiněné v procesním
režimu správního řádu. Podání lze učinit buď elektronicky ve formátu struktuře zveřejněné Ministerstvem průmyslu a obchodu, nebo ústně do protokolu, přičemž toto podání by
mělo z povahy věci obsahovat takovou skladbu údajů, aby živnostenský úřad disponoval
shodnými údaji, které je daňový subjekt jinak povinen uvést v přihlášce k registraci či oznámení o změně registračních údajů podle daňového řádu. K učinění podání na vstupu dojde
v okamžiku, kdy se dostane do sféry živnostenského úřadu. Případné vady podání se budou
řešit v obecném režimu správního řádu. Z pohledu samotné správy daní je okamžik učinění
podání na vstupu irelevantní, neboť se ještě nejedná o podání ve smyslu daňového řádu.
Okamžik učinění podání vůči živnostenskému úřadu je nicméně důležitý pro počátek běhu
lhůty stanovené živnostenskému úřadu pro další postup (která činí 3 pracovní dny, viz dále).
Živnostenský úřad nebude postupovat správci daně podání na vstupu tak, jak je obdržel,
ale bude povinen toto podání zpracovat do elektronické podoby a předat je správci daně ve
formátu a struktuře zveřejněné správcem daně pro dané formulářové podání (tzv. podání na
výstupu). Zákon přitom stanoví právní fikci, že na takto předanou písemnost se hledí jako
na podání, které učinil sám daňový subjekt (přestože jej fakticky zaslal živnostenský úřad).
Tím je mj. docíleno stavu, že dané podání je učiněno vůči správci daně vždy elektronicky
(na straně daňového subjektu je tak splněna podmínka povinné elektronické formy).
Podání na výstupu je již podáním v procesním režimu daňového řádu, přičemž k jeho
učinění dojde v okamžiku, kdy se daná písemnost dostane do sféry příslušného správce
daně (je mu předána živnostenským úřadem). Případné vady podání se řeší podle daňového
řádu (interakcí mezi správcem daně a daňovým subjektem, který je na základě právní fikce
podatelem). Lhůty pro správce daně, které jsou odvozeny od okamžiku podání, počínají
běžet až od okamžiku jeho předání živnostenským úřadem.
Podání, které bude uskutečněno vůči živnostenskému úřadu (podání na vstupu), bude
součástí spisu vedeného živnostenským úřadem; pro správce daně a jím vedený spis bude
relevantní toliko elektronicky předané podání, které na základě právní fikce bude považováno za podání daňového subjektu (podání na výstupu).
Za případné rozdíly mezi podáním na vstupu (možnost prověřit u živnostenského úřadu)
a podáním na výstupu (možnost prověřit jak u živnostenského úřadu, tak u správce daně)
bude primárně odpovědný daňový subjekt (neboť na základě právní fikce učinil podání vůči
správci daně on sám), avšak současně bude mít vůči živnostenskému úřadu, který rozdíl
fakticky způsobil, právo na náhradu případné škody ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným
úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů. Totéž bude platit v případě, že
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z důvodů na straně živnostenského úřadu nebude dodržena lhůta pro učinění podání vůči
správci daně stanovená daňovému subjektu daňovými předpisy (povinnost daňového subjektu učinit podání vůči správci daně bude splněna až okamžikem, kdy se podání na výstupu
dostane do sféry příslušného správce daně).
Informace poskytované podateli ze strany živnostenského úřadu v souvislosti s využitím
možnosti učinit přihlášku k registraci či oznámení o změně registračních údajů prostřednictvím centrálního registračního místa, nemají povahu informací poskytovaných správcem
daně. Podatel, který se rozhodne využít služeb centrálního registračního místa, by si měl být
této skutečnosti vědom a neměl by spoléhat na to, že se mu při vyplňování přihlášky k registraci či oznámení o změně registračních údajů dostane takové odborné pomoci jako na
finančním úřadě. Stejně tak nemůže od pracovníků živnostenského úřadu dostat informace
ze svého daňového spisu, neboť takovými údaji živnostenský úřad nedisponuje. Lhůta pro
zpracování podání na vstupu a jeho předání ve formě podání na výstupu je živnostenskému
úřadu stanovena na 3 pracovní dny, přičemž bude běžet ode dne, kdy daňový subjekt učinil vůči živnostenskému úřadu podání na vstupu. Důvodem je potřeba stanovit dostatečně
předvídatelný okamžik tak, aby daňový subjekt využívající služeb centrálního registračního
místa, mohl přizpůsobit okamžik podání na vstupu požadavkům daným lhůtami pro podání
přihlášky k registraci, resp. oznámení o změně registračních údajů. Vzhledem k tomu, že
proces registrace a proces vzniku živnostenského oprávnění nejsou formálně propojeny,
resp. podmíněny, není nezbytné odvozovat lhůtu pro předání podání na výstupu správci
daně na okamžik vzniku živnostenského oprávnění tak, jako je tomu ve stávajícím § 45a,
neboť tento je odvislý od konání, resp. nekonání živnostenského úřadu, a jako takový je pro
daňový subjekt obtížně předvídatelný.
Související ustanovení:
§ 2 – pozitivní deﬁnice živnosti, § 3 – negativní vymezení živnosti, § 5 – subjekty oprávněné provozovat živnost, § 6 – všeobecné podmínky provozování živnosti, § 7 – zvláštní podmínky provozování živnosti, § 10 – živnostenské oprávnění, § 21 – odborná způsobilost,
§ 24 – odborná způsobilost, § 45 až 49 – ohlašování živnosti, § 60 – živnostenský rejstřík,
§ 72 – podání prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy
Související předpisy:
zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, – zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, – zák. č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním
postižením, – zák. o zaměstnanosti, – zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

§ 46
[Doklady připojované k ohlášení]
(1) Fyzická osoba připojí k ohlášení, pokud zákon nestanoví jinak,
a) je-li občanem jiného členského státu Evropské unie, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo
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