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Uvedení předmětu podnikání 
"výroba, obchod a služby 
neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona" ve 
stanovách již nestačí 

Dne 12. května 2021 dospěl Nejvyšší soud ČR ve svém roz-

hodnutí sp. zn. 27 Cdo 3549/2020 k závěru, že ujednání sta-

nov (společenské smlouvy, zakladatelské listiny) o předmětu 

podnikání spočívající v uvedení názvu volné živnosti „výroba, 

obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnosten-

ského zákona“ bez specifikace oboru činnosti, resp. konkrét-

ního předmětu podnikání (které nemusí být shodné s pojmo-

slovím živnostenského zákona a jeho prováděcích předpisů), 

nesplňuje požadavek určitosti, neboť z něj není zjevné, co je 

předmětem podnikání dané společnosti, a odpovídajícího vý-

sledku se nelze dobrat ani výkladem. K takovému ujednání 

se nepřihlíží. 

Soud dále uvedl, že pokud je ve stanovách (společenské 

smlouvě, zakladatelské listině) uveden a případně i do ob-

chodního rejstříku zapsán jak předmět podnikání „výroba, ob-

chod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 

zákona“, odporuje tento zápis ustanovení § 25 odst. 1 písm. 

b) zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnic-

kých a fyzických osob, a je třeba zjednat nápravu postupem 

podle § 9 odst. 1 tohoto zákona. Tedy že by rejstříkový soud 

měl vyzvat zapisovanou osobu k odstranění daného nesou-

ladu pod pohrůžkou zákonných sankcí v případě nezjednání 

nápravy v soudem stanovené lhůtě. 

V posuzované věci se sice nejednalo o situaci, v níž by rej-

stříkový soud sám ze své vlastní činnosti prováděl „monito-

ring“ předmětů podnikání u osob zapisovaných do obchod-

ního rejstříku a vyzýval zapisovanou osobu k odstranění ne-

souladu ohledně jejího předmětu podnikání (jak je uvedeno 

v předchozím odstavci), nýbrž zapisovaná osoba se sama 

(aktivně) domáhala změny zápisu v obchodním rejstříku oh-

ledně rozšíření předmětu podnikání, jehož změnu však ne-

měla řádně promítnutou ve svých stanovách. 

Přesto však lze ve světle uvedeného rozhodnutí Nejvyššího 

soudu ČR v praxi doporučit co nejdříve zkontrolovat znění 

stanov (společenské smlouvy, zakladatelské listiny) a pří-

padně zápis v obchodním rejstříku, zda obsahují dostatečnou 

identifikaci předmětu podnikání. 

 Informace uvedené v tomto bulletinu jsou prezentovány na základě 
našeho nejlepšího přesvědčení a poznatků získaných v době, kdy byl 
tento text dán do tisku. Nicméně konkrétní informace vztahující se 
k tématům uvedeným v tomto bulletinu by měly být konzultovány 
dříve, než na jejich základě bude učiněno jakékoliv rozhodnutí. Infor-
mace uvedené v tomto bulletinu současně nelze chápat jako vyčerpá-
vající popis relevantní problematiky a veškerých možných konsek-
vencí, a nemělo by na ně být plně spoléháno v jakýchkoliv rozhodo-
vacích procesech ani by neměly být považovány za náhražku speci-
fické právní rady, které by byla relevantní pro konkrétní okolnosti. 
Weinhold Legal, v.o.s. advokátní kancelář ani kterýkoliv právník uve-
dený jako autor těchto informací neodpovídají za jakoukoliv újmu, 
která by mohla vzniknout ze spoléhání se na zde uveřejněné infor-
mace. Dále si dovolujeme poznamenat, že na některé záležitosti v 
tomto bulletinu uváděné mohou existovat různé právní názory z dů-
vodu nejednoznačnosti příslušných ustanovení, a v budoucnu může 
převážit jiný než námi uváděný výklad. 

Za účelem získání dalších informací kontaktujte, prosím, partnera / 
manažera, s nímž jste obvykle ve spojení. 
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