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Jihlavské kulturní léto 2010
(Dokončení ze str. 12)
19. 9. 
BARÁŽ O II. LIGU
Prolínací soutěž o účast ve II. lize mužů za účasti 

týmů ohrožených sestupem z II. ligy a vítězných 
týmů krajských přeborů z celých Čech.

Atletický stadion Na Stoupách, začátek v 10.00 
hodin. 

Pořadatel: občanské sdružení „Atletika“.

19. 9. 
4. KOMORNÍ KONCERT 2010
Dům fi lharmonie-hudby, Kosmákova 9, Jihlava, 

19.00 hodin.
Další z řady tolik oblíbených komorních kon-

certů pořádaných Komorní fi lharmonií Vysočina, 
www.kfv.cz. Na koncert platí abonentní vstupen-
ky cyklu „B“. Cena vstupenek: 100 Kč, zvýhodně-
né vstupné pro děti, studenty a seniory: 80 Kč.

Pořadatel: Komorní fi lharmonie Vysočina, o.s.

20. 9. 
CLAUDE CONFORTÉS: ŠAMPIONKY
Představení DS NaKop Tyjátr - v režii Petra Sou-

mara (hrají: E. Čurdová, L. Musilová a K. Přibylo-
vá). Život i v poslední třetině má smysl, nakonec 
vyhrávají všechny- překonávají samy sebe. 

V Divadle Na Kopečku, 19.00 hodin.
Pořadatel: DS NaKop Tyjátr.

21. 9. 
KDYŽ SE DNES VEČER NEVRÁTÍM
Malá scéna DKO Jihlava v 19.00 hodin.

Pořad plný šansonů a zpívané poezie, která po-
hladí po duši. Účinkují: Markéta Wankeová, Mi-
loň Čepelka a Jaromír Klempíř, alt. Miroslav Chy-
til.

Pořadatel: DKO s.r.o. Jihlava, www.dko.cz.

21. 9. 
JAK SE DĚLÁ TANEČNÍK    
Vzdělávací umělecký program pro školy, který 

připravilo Taneční centrum Praha - konzervatoř 
ve spolupráci s Národním domem na Smíchově.

Horácké divadlo Jihlava, www.hdj.cz
Pořadatel: HDJ.

22. 9. 
PETR SPÁLENÝ S KAPELOU APOLLO BAND
Divadelní sál DKO Jihlava v 19.00 hodin.
Petr Spálený se na scéně české popmusic pohy-

buje více jak 40 let. Jeho repertoár prošel od roc-
ku a popu až ke country music, a je pozoruhodný 
zejména svým originálním příjemně nevtíraným 
způsobem zpěvu. Na jihlavském pódiu se předsta-
ví společně s Miluškou Voborníkovou.

Pořadatel: DKO s.r.o. Jihlava, www.dko.cz.

23. 9. 
ALEXANDROVCI - EUROPEAN TOUR 2010
Speciální hosté: Petra Janů, Aleš Brichta, Jiří 

Klapkab.
Horácký zimní stadion, Tolstého 23. Předpro-

dej: CK Čedok, CK TIPATOUR zájezdy, s.r.o., 
CA Ježek - Drahomíra Šmerglová.

Pořadatel: Společnost TicketArt s.r.o.

24. 9. 
TRH ŘEMESEL
Pořadatel:  SMJ, www.smj.cz
Kontakt: Pavel Beraczka, tel. 777 719 639,       

beraczka@smj.cz. 
Masarykovo náměstí.

24. 9. 
PÁR KŘÍDEL HOLUBÍCH...
Autorský recitál z veršů a textů Karla a Luďka 

Holubových, pořadatel: Unie českých spisovate-
lů, Kulturní skupina Hořeček a Městská knihovna 
Jihlava. 

Městská knihovna Jihlava, Hluboká 1, 16.00 ho-
din.

25. 9. 
25. NONSTOP STŘÍBRNOU STOPOU
Trasa: pěší 15, 25, 35, 50 km, cyklo 30 - 100 km. 

Start: 6.00 hod. ATC Pávov u Jihlavy. KČT Sokol 
Bedřichov Jihlava. Kontakt: Jiří Fuxa, Gorkého 3, 
tel. 721 686 563.

28. 9. 
5. SVATOVÁCLAVSKÉ ROZLOUČENÍ 
SE SEZÓNOU
Trasa: 40 km. Start: 9.00, parkoviště Delvita 

před justičním areálem. 
KČT Sokol Bedřichov Jihlava, cyklo. Kontakt: 

Miluše Dvořáčková, Havlíčkova 105, 586 01 Jihla-
va, tel. 723 911 024.

 Od 1. 8. 2010 dochází opět k no-
vele živnostenského zákona, a to zá-
konem č. 155/2010 Sb., kterým se 
mění některé zákony ke zkvalitnění 
jejich aplikace a ke snížení adminis-
trativní zátěže. Některé změny stano-
vené tímto zákonem jsou spíše „kos-
metického“ charakteru, ale některé 
se živnostníků zásadně dotýkají. 

 Jednou z těchto změn je určení 
data vzniku živnostenského opráv-
nění u ohlašovacích živností. Od 1. 
8. 2010 již není možné, aby si podni-
katel zvolil datum určující vznik živ-
nostenského oprávnění. Zákon nově 
stanoví, že oprávnění k ohlašovacím 
živnostem vzniká ke dni ohlášení 
živnosti. 

 V živnostenském rejstříku i na vý-
pisu z živnostenského rejstříku bude 
tedy uvedeno datum, kdy k ohlášení 
živnosti na živnostenském úřadu do-
jde. Živnostenské oprávnění bude 
vždy vznikat ke dni ohlášení živnos-
ti.  

 Tato úprava by mohla některým 
živnostníkům situaci zkomplikovat, 
neboť do 1. 8. 2010 je běžná praxe, 
že si ohlašují živnosti předem a sta-
noví si sami pozdější datum vzniku 
živnostenského oprávnění. Problé-
my mohou nastávat například těm 
ohlašovatelům živnosti, kteří jsou v 
evidenci úřadu práce nebo kteří žá-
dají úřad práce o určité dotace.

 Pokud však bude podnikatel poža-
dovat prostřednictvím živnostenské-

ho úřadu tzv. centrálního registrační-
ho místa zaregistrování na fi nančním 
úřadu jako plátce daně z příjmu ne-
bo jako osoba samostatně výdělečně 
činná na správu sociálního zabezpe-
čení či zdravotní pojišťovnu, oznámí 
na živnostenském úřadu datum za-
hájení činnosti. 

 Toto datum zahájení činnosti 
bude na příslušné úřady předáno, 
neobjeví se však na veřejně do-
stupném registru živnostenského 
podnikání www.rzp.cz, kde se uvádí 
pouze datum vzniku živnostenské-
ho oprávnění. 

 Další změnou je možnost, ne však 
již povinnost, oznámit živnosten-
skému úřadu přerušení provozování 
živnosti. Protože však živnostenské 
úřady mohou prostřednictvím cen-
trálního registračního místa pře-
dávat m.j. i údaje o přerušení pro-
vozování živnosti na fi nanční úřad, 
správu sociálního zabezpečení a na 
zdravotní pojišťovnu, je pro podni-
katele výhodné přerušení provozo-
vání živnosti živnostenskému úřadu 
oznámit. 

 Živnostenský úřad pak může těm-
to institucím informaci o přeruše-
ní provozování živnosti předat. Při 
přerušení provozování živnosti ne-
musí podnikatelé platit zálohy jako 
OSVČ a za období přerušení nemu-
sí podávat daňové přiznání. 

 V této souvislosti je třeba zmínit, 
že platí oznamovací povinnost vůči 

těmto úřadům.
 Nově je také zavedena povinnost 

oznamovat adresu pro vypořádání 
závazků, pokud podnikatel ukončí 
činnost v provozovně. V tomto pří-
padě je povinen předem oznámit 
ukončení činnosti v provozovně 
živnostenskému úřadu a uvést adre-
su, kde mohou spotřebitelé uplatnit 
reklamace. Změny této adresy pro 
vypořádání závazků je povinen živ-
nostenskému úřadu oznamovat ješ-
tě po dobu 4 let.

 Pozitivní novinkou pro právnické 
osoby je zrušení povinnosti před-
kládat živnostenskému úřadu při 
ohlášení živnosti nebo žádosti o 
koncesi výpis z obchodního rejst-
říku.

 Důležitou novinkou pro pod-
nikatele fyzické osoby je zrušení 
povinnosti oznamovat živnosten-
skému úřadu změny jména a pří-
jmení, bydliště a případně pobytu v 
ČR. Živnostenský úřad tyto změny 
provede v živnostenském rejstříku 
sám, a to na základě informací po-
skytnutých informačním systémem 
evidence obyvatel anebo v  infor-
mačním systémem cizinců, pokud 
je podnikatel cizincem. 

 V případě změny bydliště pak do-
jde k situaci, kdy bude mít podnika-
tel fyzická osoba v živnostenském 
rejstříku rozdílné bydliště od místa 
podnikání. Adresu místa podniká-
ní nemůže živnostenský úřad v živ-

nostenském rejstříku bez oznáme-
ní podnikatelem svévolně měnit. Z 
těchto důvodů proto bude živnos-
tenský úřad nucen podnikatele pí-
semně vyzývat k doložení vztahu k 
místu podnikání. 

 Podnikatelé mají možnost doložit 
tento vztah např. souhlasem vlastní-
ka nemovitosti. Ve většině případů 
však přestěhováním dojde ke zru-
šení vztahu k původní adrese místa 
podnikání a podnikatelé budou po-
vinni oznamovat živnostenskému 
úřadu nové místo podnikání, tento 
úkon podléhá správnímu poplatku 
100 Kč. 

 Dochází také ke změně v případě 
dokládání povolení k pobytu u za-
hraničních fyzických osob ze zemí 
mimo státy EU. Výzvy na dolože-
ní dokladu o prodloužení pobytu 
bude vydávat živnostenský úřad se 
lhůtou minimálně na dobu povole-
ného pobytu.

 U dvou koncesovaných živností 
„Ostraha majetku a osob“ a „Služ-
by soukromých detektivů“ dochází 
opět k zásadní změně v požadav-
cích na bezúhonnost a na odbornou 
způsobilost. I u několika dalších 
živností se mění požadavky na do-
ložení odborné způsobilosti, jedná 
se však o jednotlivé drobné změny. 

 Irena Niklová,
vedoucí obecního 

živnostenského úřadu
Magistrátu města Jihlavy

Živnostenský úřad: informace 
o novele živnostenského zákona


