
 

 

 

MÁTE SPRÁVNĚ VYMEZEN PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ? 
 

„Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ 
už nebudou dostačujícím vymezením předmětu podnikání v obchodním rejstříku 
 

V ČEM JE PROBLÉM? 
S ohledem na novou judikaturu Nejvyššího soudu už nebude vymezení předmětu podnikání „Výroba, 
obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ považováno za řádné vymezení 
předmětu podnikání ve smyslu občanského zákoníku a rejstříkového zákona. Pokud má obchodní 
korporace předmět činnosti zapsaný ve výše uvedeném znění, bude třeba tento zápis změnit (včetně 
znění zakladatelského právního jednání).  
Dne 12. 5. 2021 vydal Nejvyšší soud rozhodnutí sp. zn. 27 Cdo 3549/2020, které se týkalo vymezení 
předmětu podnikání obchodní korporace v rejstříku. V tomto rozhodnutí označil předmět podnikání 
„Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ jako zdánlivě 
vymezený. Dle Nejvyššího soudu totiž není z formulace zřejmé, v čem konkrétně společnost podniká. 
Jelikož tedy nelze pro neurčitost zjistit obsah právního jednání (vymezení předmětu podnikání), je toto 
vymezení takzvaně zdánlivé (ve smyslu ust. § 554 občanského zákoníku). Podle Nejvyššího soudu není 
přitom nutné, aby vymezený předmět podnikání odpovídal označení dle živnostenského zákona. 
Rozhodující je, aby byl vymezen dostatečně konkrétně a byl tak způsobilý poskytnout třetím osobám 
informaci o skutečném předmětu podnikání. 

 

CO FIRMÁM HROZÍ? 
Dle ust. § 554 občanského zákoníku se ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, takže zmíněný 
rozsudek považuje „Výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ za 
žádný předmět podnikání. Zakladatelské právní jednání společnosti s takto vymezeným předmětem 
podnikání tedy trpí vážnou vadou, kdy schází jedna z podstatných náležitostí dle ust. § 123 občanského 
zákoníku. Zároveň není splněna povinnost dle ust. § 25 odst. 1 písm. b) zákona o veřejných rejstřících, 
dle kterého se do obchodního rejstříku povinně zapisuje předmět podnikání nebo činnost obchodní 
korporace (nikoli označení živnosti). 
Právnické osoby, které mají vymezený předmět podnikání jako „Výroba, obchod a služby neuvedené 
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, by tak měly zjednat nápravu a zápis upravit. V opačném 
případě se vystavují možné sankci, v krajním případě až zrušení obchodní korporace soudem. Pokud 
rejstříkový soud zjistí nesrovnalosti v zapsaných údajích, vyzve korporaci k nápravě (dle ust. § 9 zákona 
o veřejných rejstřících). Kdyby společnost nespolupracovala, může jí udělit pokutu do výše 100 000 Kč, 
případně zahájit řízení o zrušení zapsané osoby s likvidací (ust. § 104 a 105 zákona o veřejných 
rejstřících).  

 

CO JE TŘEBA UDĚLAT? 
V praxi bude třeba, aby dotčené obchodní korporace podaly návrh na změnu zápisu v obchodním 
rejstříku, kterou bude zapsán konkrétní předmět podnikání. Tomuto kroku musí předcházet změna 
obsahu zakladatelského právního jednání, která vyžaduje formu notářského zápisu. Jako předmět 
podnikání lze poté vymezit buď některý konkrétní obor živnosti volné dle přílohy č. 4 živnostenského 
zákona, nebo použít libovolný vlastní název, který bude zcela jasně a srozumitelně vystihovat povahu 
činnosti korporace (živnostenský úřad jej má poté sám podřadit pod příslušnou živnost dle 
živnostenského zákona).  

 

VÁHÁTE? POMŮŽEME VÁM! 
Pokud si nejste jisti, zda se vás popsaný problém týká, případně potřebujete pomoci s jeho řešením 
(notářským zápisem, vymezením předmětu podnikání apod.), neváhejte se na nás obrátit. 

https://www.businessinfo.cz/formulare/priloha-4-zakon-o-zivnostenskem/
https://www.businessinfo.cz/formulare/priloha-4-zakon-o-zivnostenskem/

