POKYNY K VYPLNĚNÍ
ZMĚNOVÝ LIST
01 Uvede se živnost (živnosti), u které se změna oznamuje. U živnosti volné se uvede číslo
oboru – viz seznam oborů činnosti živnosti volné na konci těchto Pokynů.
02 Uvede se údaj, který se mění.
03 Do této kolonky se uvede pouze takový nový údaj, pro který není na změnovém listu
samostatná kolonka. V této kolonce např. bude uvedena změna příjmení nebo změna
obchodní firmy, ale např. změna bydliště nebo změna odpovědného zástupce bude uvedena
v kolonce určené pro tento nový údaj. Při změně příjmení je nutné uvést do kolonky také
přesné datum této změny.
04 Přerušení provozování živnosti na dobu delší než 6 měsíců je podnikatel povinen předem
písemně oznámit. Doba zahájení i ukončení přerušení provozování živnosti musí být
stanovena konkrétním datem.
a) ANO vyplní podnikatel – fyzická osoba, která tím, že přeruší provozování živnosti,
zároveň ukončuje svou jedinou samostatně výdělečnou činnost (tzn., že má pouze jednu
živnost, a tu přerušuje nebo přerušuje všechny své živnosti). Pokud provozuje ještě i jinou
samostatně výdělečnou činnost (mimo živnostenské podnikání), kterou nepřerušuje či
neukončuje, vyznačí NE. Údaje jsou nutné pro účely správy sociálního zabezpečení.
b) Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) je povinna na základě § 10, odst. 3 zákona
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, oznámit
příslušné zdravotní pojišťovně zahájení nebo ukončení samostatné výdělečné činnosti na
území ČR. Za ukončení samostatné výdělečné činnosti se považuje okamžik, kdy skutečně
k ukončení činnosti dochází. Může jít také o okamžik přerušení nebo ukončení živnosti.
Pokud přerušením nebo ukončením živnosti nedochází k ukončení samostatné výdělečné
činnosti (např. OSVČ má nadále příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti), nejedná se pro
účely zdravotní pojišťovny o ukončení samostatné výdělečné činnosti. Pokud osoba
samostatně výdělečné činná provozuje více živností, oznámí zdravotní pojišťovně až
ukončení poslední činnosti.
Podnikatel - fyzická osoba vyplní: ANO - v případě, že dochází k faktickému ukončení
samostatné výdělečné činnosti; NE - v případě, že samostatná výdělečná činnost nadále
pokračuje.
05 Vyplní se v případě, že podnikatel hodlá pokračovat v provozování živnosti před
uplynutím doby, na kterou měl provozování živnosti přerušeno.
a) ANO vyplní podnikatel – fyzická osoba, která tím, že pokračuje v provozování živnosti,
zároveň zahajuje svou jedinou samostatně výdělečnou činnost. Pokud však během přerušení
provozování živnosti provozoval jinou samostatně výdělečnou činnost (např. mimo režim
živnostenského podnikání, ale i jinou živnost, kterou nepřerušil), vyznačí NE. Údaje jsou
nutné pro účely správy sociálního zabezpečení.
b) Obdobný postup platí i ve vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně.
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06 Zrušením živnostenského oprávnění se rozumí podání žádosti o zrušení živnostenského
oprávnění dle § 58 odst. 1 písm. c) živnostenského zákona. Žadatel vyplní, pokud chce
ukončit živnostenské oprávnění k určitému dni, nejdříve však ke dni podání žádosti.
a) ANO vyplní podnikatel - fyzická osoba, která tím, že ukončí provozování živnosti, zároveň
ukončuje svou jedinou samostatně výdělečnou činnost. Pokud provozuje ještě i jinou
samostatně výdělečnou činnost (mimo živnostenské podnikání), kterou neukončuje, vyznačí
NE. Údaje jsou nutné pro účely správy sociálního zabezpečení.
b) Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) je povinna na základě § 10 odst. 3 zákona
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, oznámit příslušné zdravotní pojišťovně
zahájení nebo ukončení samostatné výdělečné činnosti v ČR. Za ukončení samostatné
výdělečné činnosti se považuje okamžik, kdy skutečně k ukončení činnosti dochází. Může jít
také o okamžik přerušení nebo ukončení živnosti. Pokud přerušením nebo ukončením živnosti
nedochází k ukončení samostatné výdělečné činnosti (např. OSVČ má nadále příjmy z jiné
samostatné výdělečné činnosti), nejedná se pro účely zdravotní pojišťovny o ukončení
samostatné výdělečné činnosti. Pokud osoba samostatně výdělečné činná provozuje více
živností, oznámí zdravotní pojišťovně až ukončení poslední činnosti.
Podnikatel - fyzická osoba vyplní: ANO - v případě, že dochází k faktickému ukončení
samostatné výdělečné činnosti; NE - v případě, že samostatná výdělečná činnost nadále
pokračuje.
07 i) Při změně bydliště je nutné pro potřeby finančního úřadu uvést rovněž přesné datum této
změny.
09 f), i), j), k), l), m) Vyplňuje se pouze v případě ustanovení nového odpovědného zástupce.
10 Uvede se adresa nového bydliště odpovědného zástupce, vedoucího organizační složky
nebo člena statutárního orgánu.
11 Uvede se adresa nového pobytu odpovědného zástupce, vedoucího organizační složky
nebo člena statutárního orgánu.
12
h) Osoba zaškrtnutím vyznačí, zda se jedná o provozovnu podléhající kolaudaci či nikoliv.
i) Kromě údajů o adrese provozovny - písm. a) až g), se uvede bližší údaj místa, kde se
provozovna nalézá, tam, kde je to nutné pro snazší orientaci vyhledání provozovny (např.
číslo pavilonu, číslo podlaží budovy apod.).
j) Pro potřeby finančního úřadu se uvede název provozovny.
k) Uvede se faktické datum zahájení či ukončení činnosti v provozovně.
l) Při ukončení provozování živnosti v provozovně je nutné, pro potřeby finančního úřadu,
uvést rovněž skutečné datum zrušení provozovny.
m) Uvedou se předměty podnikání provozované v této provozovně. U živnosti volné se uvede
číslo oboru – viz seznam oborů činnosti živnosti volné na konci těchto Pokynů.
13 Tento údaj je požadován zákonem na ochranu spotřebitele a je povinností podnikatele při
ukončení činnosti v provozovně oznámit živnostenskému úřadu, na jaké adrese lze vypořádat
případné závazky (uplatnění reklamace).
14 Je na zvážení podnikatele, zda tuto část vyplní či nikoliv. Vyplní se např. pokud se
podnikatelem nahlášené doplňující údaje změnily, nebo je dříve nenahlásil a chce tak učinit
dodatečně. Jedná se o údaje, které mohou urychlit komunikační styk s podnikatelským
subjektem.
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15 Podnikatel vyznačí, kterému úřadu (kromě ŽÚ) chce ještě vyznačené změny oznámit,
a dále přesně specifikuje číslem kolonek, jaké změny chce těmto vybraným úřadům oznámit
prostřednictvím CRM.
d) U druhu zdravotní pojišťovny se vyplní příslušný číselný kód (např. Všeobecná zdravotní
pojišťovna – 111 apod.).

Seznam oborů činností náležejících do živnosti volné:
Čís. oboru - název:
1. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
2. Činnost odborného lesního hospodáře
3. Vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
4. Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
5. Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
6. Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
7. Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
8. Pěstitelské pálení
9. Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
10. Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
11. Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
12. Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
13. Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
14. Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
15. Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukověobrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
16. Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
17. Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků
18. Výroba hnojiv
19. Výroba plastových a pryžových výrobků
20. Výroba a zpracování skla
21. Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
22. Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
23. Broušení technického a šperkového kamene
24. Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
25. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
26. Umělecko-řemeslné zpracování kovů
27. Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
28. Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů
a zařízení
29. Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy
elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
30. Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
31. Výroba strojů a zařízení
32. Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
33. Stavba a výroba plavidel
34. Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace
a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení
a leteckých pozemních zařízení
35. Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové,
trolejbusové a lanové a železničního parku
36. Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních
prostředků
37. Výroba a opravy čalounických výrobků
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38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
Výroba zdravotnických prostředků
Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie,
kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Sklenářské práce, rámování a paspartování
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
Zasilatelství a zastupování v celním řízení
Provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb
Ubytovací služby
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování
dat, hostingové a související činnosti a webové portály
Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Projektování pozemkových úprav
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Projektování elektrických zařízení
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
Testování, měření, analýzy a kontroly
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
Fotografické služby
Překladatelská a tlumočnická činnost
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské
činnosti
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání
kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní
činnosti
Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního
zboží
Poskytování technických služeb
Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy,výrobků jemné
mechaniky, optických přístrojů a měřidel
Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené.
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