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Výzva živnostníkům
Jste vlastníkem živnostenského oprávnění vydaného před rokem 2008?
Ke dni 01.07.2008 došlo k zásadní novele živnostenského zákona, v rámci které byly všechny původní
volné živnosti spojeny v jednu živnost s názvem „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až
3 živnostenského zákona“.
Původní živnostenské listy vydávané na barevném formuláři s vodoznakem pro každou živnost zvlášť
byly nahrazeny „Výpisem ze živnostenského rejstříku“. Živnostenské úřady průběžně provádějí
držitelům volných živností při návštěvě živnostenského úřadu tzv. transformaci, tedy úpravu
živnostenského oprávnění v rozsahu volné živnosti podle platného znění živnostenského zákona. I přes
tuto průběžnou činnost je pro územní obvod města Přerova i nadále evidováno více než 2.300
podnikatelských subjektů, u nichž dosud nebyla zákonná úprava volné živnosti provedena, neboť se
tyto osoby na živnostenský úřad od roku 2008 nedostavily, nebo svou činnost již fakticky ukončily či se
dokonce domnívají, že jejich živnostenské oprávnění již zaniklo, ale živnostenský úřad nepožádaly
o zrušení živnostenského oprávnění. Uvedené se týká rovněž právnických osob, a to i společností
v likvidaci, kterým bylo živnostenské oprávnění vydáno před 01.07.2008 a dosud nebyla provedena
transformace. V těchto případech je nutná osobní účast osoby oprávněné za společnost jednat.
Živnostenský úřad vyzývá všechny držitele živnostenského oprávnění, kterým byl vydán přede
dnem 01.07.2008 „barevný Živnostenský list“ a nebyl poté nahrazen „Výpisem ze živnostenského
rejstříku“, aby se dostavili na obecní živnostenský úřad k projednání jejich podnikání a uvedení
do souladu se současným zněním zákona, vydání nového výpisu případně k podání žádosti o zrušení
živnostenského oprávnění. Tyto úkony jsou bezplatné. Žádost o zrušení živnostenského oprávnění lze
zaslat i písemně (adresa zdejšího úřadu: Magistrát města Přerova, odbor evidenčních správních služeb
a obecního živnostenského úřadu, oddělení obecní živnostenský úřad, Bratrská 34, Přerov I-Město,
750 02 Přerov).
Totéž se týká i právnických osob – společností, a to i společností v likvidaci, kterým bylo živnostenské
oprávnění vydáno před 01.07.2008 a nebylo ztransformováno. K jednání se pak na živnostenský úřad
musí dostavit osoba oprávněná za společnost jednat.
V případě, že si kdokoliv není jistý, zda ještě platí jeho živnostenské oprávnění, případně, zda již bylo
uvedeno do souladu se zněním zákona, může kontaktovat pracovníky zdejšího živnostenského úřadu
telefonicky na číslech: 581 268 531, 581 268 532, 581 268 533, 581 268 522, 581 268 524,
581 268 526, nebo prostřednictvím e-mailů uvedených na webových stránkách města Přerov.
Informaci o evidenci v živnostenském rejstříku lze také zjistit na webových stránkách www.rzp.cz.
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