Žádost o udělení koncese
Právní úprava: § 50 – 56 zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (dále jen
živnostenský zákon)
Oprávnění provozovat koncesovanou živnost vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o
udělení koncese.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
U fyzických osob – žadatel osobně, případně zvolený zmocněnec na základě písemné plné
moci.
U právnických osob – osoba oprávněná jednat (jednatel, představenstvo apod.), příp. zvolený
zmocněnec na základě písemné plné moci.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Všeobecné podmínky jsou shodné s podmínkami u ohlášení živnosti.
Zvláštní podmínky: odborná nebo jiná způsobilost u živností koncesovaných je stanovena v
příloze č. 3 živnostenského zákona.
Tyto zvláštní podmínky plní fyzická osoba event. ustanovený odpovědný zástupce , u
právnické osoby ustanovený odpovědný zástupce.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:
Požádat o udělení koncese osobně nebo písemnou žádost doručit živnostenskému odboru.
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Na libovolném živnostenském úřadě.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:
Na území městské části Praha 22:
Úřad městské části Praha 22
Odbor živnostenský
Nové náměstí 1250, 104 00 Praha – Uhříněves
Úřední hodiny:
Pondělí a středa od 8.00-12.00, 13.00-17.30 hodin, v úterý a čtvrtek 8.00-12.00hod.
Odborní referenti:
Ing. Martina Pokorná – (tel:271071847)
Petr Janoušek – (tel:271071846)
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:
FYZICKÁ OSOBA:
a) průkaz totožnosti
b) doklady odborné způsobilosti (doklad o vzdělání a praxi, osvědčení odborné způsobilosti,
atd.) – dle přílohy č.3 živnostenského zákona
c) doklad o právním vztahu k sídlu, je-li jinde než trvalé bydliště podnikatele
d) prohlášení odpovědného zástupce, je-li ustanovován. Podpis na prohlášení musí být úředně
ověřen, nebo učiněn před živnostenským odborem.
e) je-li podnikatel zastoupen zmocněnou osobou – písemná plná moc.
PRÁVNICKÁ OSOBA:
a) doklady odborné způsobilosti odpovědného zástupce - dle přílohy č. 3 živnostenského

zákona
b) doklad o založení právnické osoby, pokud ještě není zapsaná v obchodním rejstříku
c) doklad o právním vztahu k sídlu, pokud ještě není právnická osoby zapsána v obchodním
rejstříku
d) prohlášení odpovědného zástupce, podpis musí být úředně ověřen, nebo učiněn před
živnostenským odborem
e) je-li podnikatel zastoupen zmocněnou osobou – písemná plná moc.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:
Formuláře se nazývají:
JRF (jednotný registrační formulář) a „Prohlášení odpovědného zástupce“ a jsou k dispozici v
tištěné podobě na živnostenském odboru. V elektronické podobě na www.mpo.cz, sekce
podpora podnikání – jednotný registrační formulář (JRF)
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:.
Správní poplatek za podání žádosti o udělení koncese při vstupu do živnostenského
podnikání činí 1 000,- Kč. Další žádost nebo ohlášení živnosti - 500Kč. Poplatek se hradí v
hotovosti v pokladně ÚMČ Praha 22 a je splatný ke dni podání žádosti nebo hlášení živnosti.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Rozhodnutí o udělení koncese se vydává ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání žádosti.
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:
Odpovědný zástupce, je-li ustanovován (§ 11 živnostenského zákona).
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:
Doklady, které se přikládají k žádosti o koncesi je třeba předložit v originále event. v ověřené
kopii.
Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.
Jaké jsou související předpisy:
Zákon č. 570/91 Sb., o živnostenských úřadech
Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností.
Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Rozhodnutí o koncesi je vydáváno ve správním řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., o
správním řízení a lze se proti němu odvolat do 15 dnů od doručení k živnostenskému odboru
Magistrátu hl.m.Prahy.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:
Dle § 61 odst.3 živnostenského zákona se dopustí přestupku fyzická osoba tím, že provozuje
činnost, která je živností, aniž by měla pro tuto živnost živnostenské oprávnění – sankce od
500. 000 Kč do 1,000.000Kč.
Správního deliktu dle § 62 živnostenského zákona se dopustí podnikatel:
- pokud v rozporu s § 11 odst. 7 živnostenského zákona nepředloží živnostenskému úřadu
ke schválení ustanovení odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou nebo neoznámí
živnostenskému úřadu ukončení výkonu jeho funkce - sankce až do výše 100.000Kč.

-

Poruší některou z podmínek stanovených nebo změněných živnostenským úřadem pro
provozování koncesované živnosti podle § 27 odst. 3 živnostenského zákona - sankce až
do výše do 100.000Kč.
- V rozporu s § 56 odst. 1 neoznámí živnostenskému úřadu ve stanovené lhůtě změny a
doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o
koncesi, nebo nepředloží doklady o nich – sankce až do výše 20.000 Kč.
Dle ustanovení § 63 živnostenského zákona se dále dopustí právnická osoba správního deliktu
tím, že provozuje činnost, která je živností, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské
oprávnění – sankce od 500.000Kč a do 1,000.000Kč.

