
Novela zákona o pobytu cizinců na území České republiky 
 

Dne 21. prosince 2010 Parlament ČR schválil novelu zákona o pobytu cizinců na území 

České republiky (zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o 

změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů). Novelu zákona podepsal dne 23. 

prosince 2010 prezident ČR a byla publikována ve sbírce zákonů 30. prosince 2010 pod 

číslem 427/2010. Účinnost nabyla 1. ledna 2011.  

V souvislosti se změnou zákona o pobytu cizinců dochází k výrazným změnám v oblasti 

živnostenského podnikání zahraničních fyzických osob z tzv. třetích států (dále jen „cizinci“) 

a ke změně obchodního zákoníku.    

 
Změna obchodního zákoníku a navazující změně živnostenského zákona 
 

 Cizinci, kteří hodlají podnikat v režimu živnostenského zákona, nejsou povinni se 

zapisovat do obchodního rejstříku 

  

Dochází k rozšíření okruhu zahraničních osob, na které se vztahuje výjimka z ustanovení § 21 

odst. 4 obchodního zákoníku, podle kterého vzniká právo podnikat zahraniční osobě až 

zápisem do obchodního rejstříku. Jak vyplývá z nového znění § 21 odst. 5 obchodního 

zákoníku, mezi osoby, které nejsou povinny se zapisovat do obchodního rejstříku, se nově 

řadí i ty fyzické osoby, kterým vznikne právo podnikat podle živnostenského zákona. Ode 

dne nabytí výše citovaného zákona se tedy tyto osoby již nebudou povinně zapisovat do 

obchodního rejstříku, možnost jejich Dobrovolného zápisu však zůstane zachována /viz § 34 

odst. 1 písm. c) obchodního zákoníku/. Vznik živnostenského oprávnění uvedených osob již 

nebude vázán na zápis do obchodního rejstříku. Do obchodního rejstříku se nadále v souladu 

s ustanovením § 21 odst. 4 v návaznosti na § 7 obchodního zákoníku zapisují organizační 

složky podniku všech zahraničních fyzických osob, tzn. i zahraniční osoby, které jsou 

státními příslušníky EU.  

 

Změna živnostenského zákona 
 

 Ruší se institut „potvrzení o splnění všeobecných a zvláštních podmínek 

provozování živnosti“ pro účely řízení o povolení k pobytu 

 

Cizinec, který ohlásí živnost, resp. podá žádost o koncesi, a prokáže splnění všech podmínek 

provozování živnosti, kromě podmínky povoleného pobytu, obdrží od živnostenského úřadu 

pro účely řízení o povolení k pobytu na území ČR výpis, ve kterém budou obsaženy všechny 

údaje podle § 47 odst. 2 živnostenského zákona, kromě identifikačního čísla (na výpisu bude 

uvedeno „nepřiděleno“), pobyt ani doba platnosti živnostenského oprávnění se nevypíší a jako 

den vzniku živnostenského oprávnění bude na výpisu uvedeno „podle § 47 odst. 7 a 8 

živnostenského zákona“.Platnost uvedeného výpisu je 6 měsíců ode dne doručení tohoto 

výpisu; nedoloží-li cizinec doklad o povolení k pobytu v uvedené lhůtě, živnostenský úřad 

zahájí řízení a rozhodne o tom, že ohlašovatel (žadatel o koncesi) nesplnil podmínky pro 

vznik živnostenského oprávnění. Jelikož cizinec není povinen živnostenskému úřadu před 

obdržením povolení k pobytu oznamovat údaj o místě pobytu, v případě, že cizinec tento údaj 

živnostenskému úřadu přesto oznámí, zůstane uchován pouze v datech procesu, bez 

promítnutí do živnostenského rejstříku  

 

 

 



 Mění se způsob vzniku živnostenského oprávnění a to následovně: 

a) dnem ohlášení nebo dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese, 

 

pokud cizinec při ohlášení (při podání žádosti o udělení koncese) splňuje všechny podmínky 

provozování živnosti včetně povoleného pobytu ve smyslu § 5 odst. 5 živnostenského zákona. 

Pokud cizinec nesplňuje všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti, živnostenský 

úřad zahájí řízení a rozhodne o tom, že ohlašovatel (žadatel o koncesi) nesplnil podmínky pro 

vznik živnostenského oprávnění (viz § 47 odst. 7 živnostenského zákona);  

 

b) dnem doložení dokladu prokazujícího udělení dlouhodobého víza nebo 

povolení k dlouhodobému pobytu živnostenskému úřadu (v případě, že cizinec 

obdržel pro účely řízení o povolení k pobytu „předběžný výpis“) 

 

Doklad o povolení k pobytu musí být doložen do 3 pracovních dnů ode dne ohlášení místa 

pobytu cizince na území České republiky živnostenskému úřadu, u kterého byla živnost 

ohlášena, resp. u kterého byla podána žádost o koncesi (nejdéle pak ve lhůtě 6 měsíců ode dne 

doručení „předběžného výpisu“). V případě doložení dokladu jinému živnostenskému úřadu 

tento živnostenský úřad postoupí doklad příslušnému úřadu podle § 12 zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Cizinec je povinen do 3 pracovních dnů ode 

dne vstupu na území %CR ohlásit místo pobytu na policii (viz § 93 zákona o pobytu cizinců). 

Datum ohlášení pobytu cizince bude vyznačeno v příslušném identifikačním dokladu (pasu) 

cizince a zpravidla bude totožné s datem udělení pobytu. Nedoloží-li osoba dokad o povolení 

k pobytu ve stanovené lhůtě (tj. do 3 pracovních dnů ode dne ohlášení msta pobytu cizince na 

území ČR) živnostenský úřad zahájí  řízení a rozhodne, že ohlašovatel (žadatel o koncesi) 

nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění (tedy bez ohledu na to, zda daná 

fyzická osoba doklad o povolení k pobytu vlastní či nikoliv).    

 

Do živnostenského rejstříku se po řádném doložení povolení k pobytu zapíší tyto údaje 

týkající se cizince a jeho živnostenského oprávnění : 

 

 identifikační číslo (přiděluje živnostenský úřad) 

 vznik oprávnění (dnem vzniku oprávnění je den doložení povolení k pobytu 

živnostenskému úřadu) 

 místo pobytu 

 doba platnosti oprávnění (na dobu povoleného pobytu) 

 

 

Aktuální informace ohledně změn cizineckého zákona jsou k dispozici na webových 

stránkách www.mvcr.cz/cizinci 

Podrobnější změny v oblasti živnostenského podnikání cizinců a obchodního zákoníku 

v souvislosti se změnou zákona o pobytu cizinců najdete na stránkách 

www.zelbrod.cz/obcan/zivnostenskyurad/ 
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