
CENTRÁLNÍ REGISTRAČNÍ MÍSTA (CRM) 
 

 
 

Informace pro fyzické a právnické osoby podnikající dle zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání, ve znění pozdějších změn a doplňků (živnostenský zákon).  

Od 1.8.2006 mohou podnikatele prostřednictvím Centrálního registračního místa (CRM - obecní 
živnostenský úřad) využít vedle ohlášení živnosti, popř. žádosti o koncesi, rovněž podání přihlášky k 
daňové registraci, důchodovému a nemocenskému pojištění, oznámení zahájení samostatné 
výdělečné činnosti, vzniku volného pracovního místa a podání oznámení podle zákona o veřejném 
zdravotním pojištění.  

Informace, včetně příslušných formulářů, v návaznosti na Finanční úřad Sušice, Okresní správu 
sociálního zabezpečení Klatovy, Úřad práce Klatovy (pracoviště Sušice), příslušnou zdravotní 
pojišťovnu obdržíte na Městském úřadu Sušice, živnostenském odboru.  

 
 

CzechPOINT 
(český - podací - ověřovací - informační - národní – terminál) 

 
 

Od 1.1.2008 je možno získat na MÚ Sušice, živnostenském odboru tyto ověřené výstupy z 
informačních systémů veřejné správy :  

1. rejstřík trestů,  
2. obchodní rejstřík - úplný výpis, popř. výpis platných údajů k aktuálnímu dni,  
3. živnostenský rejstřík - veřejná část,  
4. katastr nemovitostí - výpis listu vlastnictví (podle čísla listu vlastnictví, podle čísla popisného, 

podle čísla parcely, popř. částečné výpisy).  
Pozn.:   správní poplatky za bod 1  100 Kč/výpis  

 za bod 2-4 100 Kč/za první stránku 

 za bod 2-4   50 Kč/za každou další i započatou stránku  

 

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ 

 
Od 1.10.2008 má podnikatelská veřejnost k dispozici nástroj pro vytváření elektronického 

podání ve formátu Jednotného registračního formuláře (JRF) a jejich přímého odeslání na 
elektronickou podatelnu živnostenského rejstříku (instalace z veřejného webu RŽP - 
http://www.rzp.cz). Podmínkou pro použití aplikace JRF je, že podnikatel vlastní uznávaný elektronický 
podpis (§ 11 zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu).  
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INFORMACE O ŽIVNOSTENSKÝCH KONTROLÁCH 
rok 2014 

§ 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) 
 

Kontrolní orgán: Městský úřad Sušice, odbor obecní živnostenský úřad 
Předmět kontrol:  dodržování povinností podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném 

znění (dále jen živnostenský zákon/  
 dodržování povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění  
 dodržování povinností podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění  
 dodržování povinností podle zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, v platném znění  
 dodržování povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.  

Identifikace kontrolovaných: Fyzické a právnické osoby podnikající v režimu živnostenského zákona. 
Identifikace místa kontrol: Správní obvod MěÚ Sušice. 

 

Přehled kontrol 

Poř. 
číslo 

Kontrolované 
subjekty 

Předměty 
kontrol celkem 

Zjištěné 
nedostatky 

Správní 
delikty 

Přestupky 
Sankce 

v Kč 

1.  Právnické osoby  74 1 1 0 2 000,- 
2.  Fyzické osoby  350 10 10 0 5 500,- 

 

 Doplňující údaje:  
Nejčastější nedostatky:  
 neoznačená provozovna (§ 17 odst. 7 a 8 živnostenského zákona)  
 neoznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně předem živnostenskému úřadu /§ 17 odst. 3 

živnostenského zákona/.  
V Sušici dne: 12.2.2015 

Zpracoval: Miroslav Javorský 

 
 

 

INFORMACE O ŽIVNOSTENSKÝCH KONTROLÁCH 
rok 2015 

§ 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) 
 

Kontrolní orgán: Městský úřad Sušice, odbor obecní živnostenský úřad 
Předmět kontrol:  dodržování povinností podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném 

znění (dále jen živnostenský zákon/  
 dodržování povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění  
 dodržování povinností podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění  
 dodržování povinností podle zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, v platném znění  
 dodržování povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.  

Identifikace kontrolovaných: Fyzické a právnické osoby podnikající v režimu živnostenského zákona. 
Identifikace místa kontrol: Správní obvod MěÚ Sušice. 
 

Přehled kontrol 

Poř. 
číslo 

Kontrolované 
subjekty 

Předměty 
kontrol celkem 

Zjištěné 
nedostatky 

Správní 
delikty 

Přestupky 
Sankce 

v Kč 

1.  Právnické osoby  39 7 7 0 14 500,- 
2.  Fyzické osoby  124 11 11 0 5 500,- 
 

 Doplňující údaje:  
Nejčastější nedostatky:  
 neoznačená provozovna (§ 17 odst. 7 a 8 živnostenského zákona)  
 neoznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně předem živnostenskému úřadu (§ 17 odst. 3 

živnostenského zákona).  
 neoprávněné podnikání  

V Sušici dne: 1.2.2016 
Zpracoval: Miroslav Javorský 


