
Filosofická fakulta University Karlovy v Praze 

Ústav translatologie 

Obor: Překladatelství a tlumočnictví - ruský jazyk 

Magisterská diplomová práce 

KOHEZE A KOHERENCE 
v 

VPREKLADU 
, , o 

OBCHODNICH ZAKONU 

Ekaterina Bednar 

2006 

Vedoucí práce: PhDr. Danuše Oganesjanová, CSc. 



Ekaterina Bednar: Koheze a koherence v překladu obchodních zákonů 

fouiÓO ~?JrfiOUJ cWi_(" 
10J ;:y{ lg~ tl ~()1} 76 ., 

nt~ ~~ (JÍ{~I'YifJ% 

fÍ

··f o~~ 1ivdi'UY1D t[)f " (/ -

firv ., r;JanJ./v;; <" 0 /Ohl.l'P j {J(ho1i) 

(DL k/6 WJt~ fl.., rW hlYJXXLOv 

(/u1!JO Cl] fl:!~ ~~tLel l'i!UY1i r; rd}Wfl'IXl CkJ 

(OCUlílfY7J'"ďc<Jť:h{) ()v f(J);Go(i(K, j !VfftV rWi i,_utO~l.J 

~U fliOLv ftt UíW'ÓU/I;(fo '1 

f'D1i I()UYV " 

Strana 1 z 61 

éAo(l6uu~/)a j;Jt <JJ.J1.Gt'7J 

(:Z/K/D6 



Ekaterina Bednar: Koheze a koherence v překladu obchodních zákonů 

Obsah 

(1) Úvod ...................................................................... 3 

(2) Východiska a metody 

(2.1) Postup práce ............................................................... 5 

(2.2) Vymezení pojmů text, koheze a koherence ........................... 6 

(2.3) Stav zkoumané problematiky .......................................... 13 

(2.4) Empirický materiál: 

pragmatika překladu a extralingvistické faktory .................... 14 

(3) Právo, právní jazyk a styl 

(3.1) Odborný styl a jeho jazyková funkce ................................. 15 

(3.2) Specifika překladu odborných textů ................................. 17 

(3.3) Administrativní styl: 

specifické rysy a shoda se stylem odborným ....................... .20 

(3.4) Vymezení práva a pojmů souvisejících .............................. 21 

(3.5) Charakteristika tzv. právního jazyka ................................. 23 

(3.6) K normativním projevům .............................................. 26 

(3.7) Specifika překladu normativních projevů ........................... 28 

( 4) Prostředky koheze a koherence v obchodních zákonech 

( 4.1) Obecná charakteristika 

původních obchodních zákonů .................................................... 29 

(4.2) Kontrastivní analýza původních obchodních zákonů 

z hlediska použití koherenčních prostředků .............................. 31 

(5) Prostředky koheze a koherence v překladu obchodního zákona 

(5.1) Obecná charakteristika překladového textu 

a srovnání s textem originálu ......................................... .41 

(5.2) Prostředky koheze a koherence 

v překladovém textu ................................................... .48 

(6) Závěr. .................................................................... 53 

Resumé I Pe3IOMe 

Bibliografie, Přílohy 

Strana 2 z 61 
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(1) Úvod 

Tato diplomová práce Je věnována kontrastivní analýze 

původních ruských a českých legislativních textů z hlediska jejich 

koherence a koheze. Poznatky z kontrastivní analýzy jsou pak 

východiskem pro následnou translatologickou analýzu překladu českého 

obchodního zákona do ruštiny a výsledkem práce je zhodnocení tohoto 

překladu právě z hlediska již zmíněné problematiky. 

Proč bylo zvoleno právě toto téma? Rozhodující vliv měla mimo 

jiné také skutečnost, že v posledních několika letech, zejména po 

úspěšném překonání ruské finanční krize ve druhé polovině roku 1998 a 

vstupu České republiky 1. května 2004 do Evropské unie, zažívají 

vzájemné politické a ekonomické vztahy mezi oběma zeměmi 

plnohodnotnou renesanci. Stále více českých obchodníků vnímá Rusko 

především jako trh skýtající značné možnosti, a také stále více ruských 

firem si uvědomuje potenciál českého trhu a směřuje na něj své zboží a 

služby. Se vstupem jakékoli právnické či fyzické osoby na zahraniční trh 

však bezprostředně souvisí nutnost seznámit se s právním prostředím 

dané země. Vzhledem ke stávajícím politickým a jiným okolnostem se 

předpokládá, že ani do budoucna nebude zájem ruských podnikatelských 

kruhů o české tržní prostředí klesat, a proto je přínosné analyzovat jednu 

z prvních vlaštovek v procesu překládání českých zákonů do ruštiny -

živnostenský zákon. 1 Jeho nakladatelem se stala společnost 

Humanitarian technologies, s.r.o., jež sdružuje všechny zájemce o 

soudobou, klasickou či exilovou ruskou literaturu, poskytuje 

prostřednictvím svých webových stránek aktuální zpravodajství o 

kulturním dění v Rusku, mj. také provozuje internetové knihkupectví 

ruské literatury a internetovou knihovnu a vystupuje jako spolupořadatel 

řady kulturních a společenských akcí. 

Cílem diplomové práce je popis obecných problémů a zákonitostí 

překladu obchodních zákonů z češtiny do ruštiny na základě posouzení 

1 Srov. Miksová: 2001 

Strana 3 z 61 



Ekaterina Bednar: Koheze a koherence v překladu obchodních zákonů 

rozdílů mezi paralelními a překladovými texty jazykové dvojice ve 

směru převodu čeština ~ ruština. 

Nejdříve jsou tedy analyzovány a porovnávány navzájem dva 

původní legislativní dokumenty, poté pak jeden dokument původní a 

jeden překladový. V závěru jsou na základě zjištěných údajů stanoveny 

rozdíly ve stylistických konvencích obou jazyků a dále také vyvozeny 

závěry relevantní pro překlad textů tohoto druhu. Zde si dovolme 

drobnou poznámku: přes moderní tendenci, jež směřuje k posuzování 

ekvivalence a adekvátnosti funkce obou textů v původním a cílovém 

prostřede, úkolem této práce je posouzení ekvivalence a adekvátnosti 

v rovině "originál - překlad". Důvodem je skutečnost, že oba texty se 

shodně používají v "původním", českém prostředí a slouží jednak 

českým podnikatelům (výchozí text živnostenského zákona), jednak 

ruským podnikatelům, kteří působí na českém trhu (překlad 

živnostenského zákona). 

Jak již bylo naznačeno dříve, tato práce se zabývá koherentností 

legislativních dokumentů. Z hlediska lingvistiky musí být myšlenky 

v legislativních textech, ostatně jako v odborných textech vůbec, 

vyjádřeny zvláště přesně a citlivě, musí být dokonale soudržné a jasně 

formulované. Naprostá nezbytnost dodržování všech zásad koherence a 

koheze, spojitosti a soudržnosti, ať už ve výchozím textu, nebo v textu 

překladu, je tedy zcela zřejmá. Hlavním úkolem této práce je proto popis 

prostředků a způsobů vyjadřování koherence a koheze v normativních 

projevech a analýza původních a překladových textů právě z hlediska 

koherenčních vztahů. 

2 Srov. Králová: 1994, Ledererová: 2000 aj. 
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(2) Východiska a metody 

(2.1) Postup práce 

Při překládání právního textu je důležité si uvědomit, že 

normativní projev je celkem s náročnou obsahově-logickou a 

kompoziční výstavbou, zasazený do širšího sociálního, politického a 

ekonomického kontextu, což se nemůže neodrážet na výběru 

překladatelského postupu a průběhu převodu původního projevu do 

cílového jazyka. Tato diplomová práce, jež na překlad právního textu 

nahlíží z bezprostřední blízkosti, má teoreticko-empirický charakter, je 
,~,.~· . "'\ ... ·~. \ . -.,, 

deskriptivní a k výzkumu přistupuje z hlediska lingvistiky, nikoli 

interdispiclinárně. 

Práce postupuje následujícím způsobem: nejdříve jsou 
(/·/'''···' ~~-~ 

vymezeny základní pracovní pojmy jako jsou text, koherenční vztahy, 

odborný a administrativní styl a také zvláštní útvar na jejich pomezí

tzv. právní jazyk. Ten je nejdříve charakterizován obecně, posléze 

v praktické části jsou popsány a doloženy na příkladech společné rysy 

pro tento stylistický útvar v českém a ruském jazyce a také 

nejvýznamnější rozdíly. Dále jsou charakterizovány normativní projevy, 

resp. zákony, jakožto specifický textový typ právního stylu, načež se 

přistupuje ke srovnávací analýze souboru paralelních českých a ruských 

textů. Porovnáváme tedy jazykovou stránku textů a snažíme se najít jak 

shodné rysy, tak také rozdíly, a to v rovině lexikální, syntaktické a zejm. 

stylistické, kde se soustřeďujeme na charakteristiku prostředků textové 

koherence a koheze v českém a ruském jazykovém úzu. 

Na základě provedené kontrastivní analýzy pak formulujeme 

základní specifika jazyka obchodních zákonů a výsledky teoretické 

analýzy dále aplikujeme na praktický rozbor legislativních dokumentů 

(originálu a překladu), kde se pokoušíme zjistit případné nedostatky 

související se soudržností textu, jež vznikají při překladu. Tato 

translatologická analýza originálu a překladu je podstatnou součástí této 
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diplomové práce. Během ní zjišťujeme, do jaké míry dodržuje překlad 

stylové konvence a nakolik je přesný a soudržný. Následně přistupujeme 

k definování tendencí vyskytujících se při výběru jazykových prostředků 

a při jejich zapojování do textu a srovnáváme je se všeobecně platnými 

trendy v odborném jazyce. 

Cílem této práce je stanovit, do jaké míry jsou koherence a 

koheze v ruském překladovém textu typické pro původní ruský text, dále 

zda je patrný vliv české předlohy- a jestliže ano, pak do jaké míry český 

originál ovlivňuje překlad, co je příčinou tohoto vlivu a zda se jedná o 

jev veskrze negativní či nikoli. Charakteristika právního stylu a jejího 

specifického útvaru - legislativního dokumentu, resp. zákona - nám 

umožňuje stanovit společné rysy a rozdíly mezi ruským a českým 

jazykovým územ a popsat jejich vliv na cílový text. Závěry této 

diplomové práce se snaží rozšířit znalosti o využívání prostředků koheze 

a koherence v českém a ruském právním stylu, což by mohlo pomoci 

překladatelům při práci s těmito texty a upozornit na nejdůležitější 

momenty, kdy je třeba dbát zvýšené opatrnosti. 

(2.2) Vymezení pojmů text, koheze a koherence 

Dříve než přejdeme k charakteristice koherenčních vztahů 

vymezme pojem text. Textem rozumíme strukturu komunikační jednotky 
~-----· .,. 

(promluvy, promluvového komplexu nebo verbálního komunikátu), tj. 

koherentní sled větných celků (vět jednoduchých či souvětí) 

vytvářejících smysluplnou souvislost. Větné celky mají svou 

gramatickou, příp. syntaktickou strukturu a po stránce obsahové je 

chápeme jako výpovědi. Text má určité znaky: především je obsahově 

souvislý a soudržný, tzn. že jsou jeho jednotlivé komponenty spojeny 

vzájemnými vztahy (koherencí a kohezí), které jsou vyjádřeny výslovně 

(explicitně) nebo se jen vyrozumívají z obsahu výpovědi Gsou 

implicitní). V tomto případě se jedná o návaznost rétorickou neboli 

kompoziční. Spojitost a soudržnost také bývá založena na návaznosti 
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tematické, přičemž za téma se obvykle volí dílčí informace, o které se 

předpokládá, že je čtenáři aktuálně známá, především z předcházejícího 

textu. Témata také mohou být dílčí - kapitoly, podkapitoly atd., tj. čím 

nižší je hierarchie segmentace textu, tím je téma užší a specifičtější. Zde 

si musíme uvědomit, že oba druhy návaznosti se na sebe často vrství 

nebo se doplňují o další vztahy koherenční povahy, např. opakování 

slova či jeho alternativy. Vraťme se ale k dalším znakům textu- a těmi 

jsou koreferenční, spojovací a intonační jazykové prostředky a 

v neposlední řadě také smysluplnost (zde jí rozumíme obsahovou a 

funkční jednotu). Obsahová jednota textu spočívá v jednotě tématu a 

určité obsahové kontinuitě, funkční pak v takovém sledu výpovědí, jež je 

zaměřen na plnění nějaké předem dané komunikační funkce promluvy. 

Výsledkem komunikace je pak z hlediska funkce komunikát (promluva 

či komplex promluv, jak již bylo uvedeno) nebo text - z hlediska 

strukturovanosti. 3 

Nyní charakterizujme koherenci. Dle akademické mluvnice4 se 
_,~~ .. /·· L/_.. 

jedná o jednu z nejdůležitějších konstitutivních vlastností textu, a to 

projev jeho věcné, myšlenkové a komunikační integrity, tj. vnitřní 

spojitost, vzájemné propojení jednotlivých základních i vyšších 

textových jednotek. Koherence je definována jako vztah dvou a více 

významových složek textu: jeden významový prvek předpokládá jiný, 

jeho interpretace je na něm závislá. Touto významovou souvislostí 

vznikají v textu dvojice nebo dokonce celé izotopické řetězce 

významových jednotek, k nímž se vrátíme později. V praxi se ale 

bohužel často stává, že pro. autora je obtížné sdělit zvolenou 

myšlenkovou strukturu čtenáři tak, aby výsledkem čtenářovy 

interpretace byl rovněž souvislý, logicky strukturovaný věcný obsah - a 

pro legislativní texty to je poněkud příznačnější než pro jiné. 

Vrátíme-li se k teoretickému základu koherence, je na místě 

připomenout, že v morfologicko-syntaktické a lexikální rovině se 

3 Hrbáček: 1994; srov. Sljusareva: 1982 
4 Daneš: 1987; srov. Čechová: 2000, Vychodilová: 2002 

Strana 7 z 61 



Ekaterina Bednar: Koheze a koherence v překladu obchodních zákonů 

významová koherence projevuje pronominalizací, dále lexikální kohezí 

(tj. vztahy výrazů synonymních, antonymních, kohyponym, hyponym a 

hyperonym), formální shodou (kongruencí) ve službách koreference (tj. 

identifikace a diferenciace denotátů) a také spojkovou kohezí (tu 

budeme vnímat jako projev koherence ve výrazové rovině, její 

povrchovou "manifestaci"\ temporální souvztažností, posloupností 

tematických, popř. rématických komponentů textových jednotek, nebo 

elipsou. 

Hlavní podíl na koherenci většiny textů má koherence obsahová 

neboli textová: kauzálně spjaté události následují v čase za sebou a 

vyúsťují v syntetický závěr. Textovou kohezi pak doplňuje a u 

mluvených projevů nahrazuje koherence situační opřená o jednotu času, 

místa, subjektu komunikátu, jazykového kódu a média komunikace. Jak 

již bylo řečeno, pro vyjadřování koherentních vztahů se v každém jazyce 

využívá řady prostředků roviny morfologické, lexikální a syntaktické, a 

ačkoli by se mohlo při povrchním pohledu zdát, že jsou analogické, lze 

počítat s tím, že se jednotlivé jazyky budou lišit jak repertoárem těchto 

prostředků, tak také jejich hierarchickým uspořádáním.6 

Nyní si přibližme obsahově-sémantické základy textové 

koherence. Jedná se o vztahy koreferenční, dále o vztahy sémantické 

ekvivalence a vztahy mezipropoziční; všechny tyto vztahy jsou 

realizovány jazykovými prostředky. 

Podívejme se podrobněji na vztahy koreferenční a formální 

prostředky jejich vyjadřování, tj. koreferenční výrazy. Jedná se o jeden 

z nejdůležitějších jevů, jež se podílí na vytváření textové soudržnosti 

v oblasti vyjadřování předmětu. K témuž předmětu řeči, tj. skutečnosti 

pojmenované v promluvě, se odkazuje pomocí opakování stejného 

pojmenování, elipsy, užívání synonym, slov širšího a užšího významu a 

parafrází, dále pak užívání zájmenných výrazů (tj. dochází k 

pronominalizaci), a to jak ve vlastním významu (následujícím po 

5 Daneš: 1987; srov. Vychodilová: 2002 
6 Srov. Králová: 1994 
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autosémantickém pojmenování), tak v podobě zájmenných příslovcí a 

zájmenných číslovek.7 

Co se týče vztahů sémantické ekvivalence, zde je důležité si 

uvědomit, že pojmenování, která patří k různým předmětům řeči, mohou 

rovněž přispívat k obsahové koherenci textu. Zřejmou podmínkou je 

zřetelný významový vztah, jež odpovídá nějakému věcnému vztahu 

mezi pojmenovanými předměty řeči. Může jít o výrazy ve vztazích 

množinových (celek - část -jedinec), kdy je mezi předměty částečná 

totožnost a zároveň částečná různost, dále o výrazy souřadné 

(kohyponyma) pro předměty řeči chápané jako rovnocenné v rámci 

nějakého celku a také o antonyma (tj. předměty řeči mající opačné 

vlastnosti, přičemž polární jevy a významy jsou na sebě pevně vázány). 

Soudržnost textu je v tomto případě podmíněna systémovými 

sémantickými vztahy mezi pojmenováními. Ke koherenci mohou 

přispívat také vztahy asociační: mezi předměty řeči mohou jsou různé 

souvislosti, které si uvědomujeme na základě životní zkušenosti a 

znalosti reality (což samozřejmě souvisí s koherencí pragmatickou). 

Dále se na vyjadřování obsahové koherence může podílet alterace, tj. 

vztah mezi stejnými pojmenováními, jejichž určovací členy (nebo 

rozdílné gramatické vlastnosti) zvané alterátory je vztahují k různým 

předmětům řeči; společné pojmenování je pak odrazem společné třídy 

předmětů řeči. 

Zde je na místě drobná poznámka o izotopické struktuře textu, o 

níž jsme se již zmínili výše. Jedná se o skutečnost, že vztahy mezi 

antecedentem a postcedentem a také řady pojmenování vztahujících se 

k jednomu předmětu řeči tvoří tzv. izotopický řetězec, kde má první člen 

(s funkcí introduktivní nominace) výjimečné postavení. Volba tohoto 

členu do značné míry předurčuje podobu celého řetězce, tj. zda je či není 

třeba obohacení denominacemi. V prvním případě pak řetězec není 

významově progresivní, bývá založen na iteracích (opakováních, která 

svou formou odpovídají několikanásobn~ch yětným členům, nicméně 

7 Vychodilová: 1999; srov. Daneš: 1987, Čechová: 2000 
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svým významem se s nimi vždy nekryjí) jako prostředku intenzifikačním 

a expresivním a pronominalizacích. 'idruhém případě- jak je n~_s?adě

řetězec významově progresivní je, poněvadž to je nezbytně nutné k 

dosažení potřebného rozšíření informací o předmětu řeči. Vedle 

nominace introduktivní lze stanovit nominaci základní tvořenou 

systémově základním pojmenováním daného předmětu řeči, které je 

zpravidla neutrální, obecné a přímé (neobrazné). Systémově základní 

pojmenování nikdy není vyjádřeno zájmenem ani vlastním jménem (s 

výjimkou spojení se jménem obecním). Je-li několik členů izotopického 

řetězce realizováno zájmennými výrazy, musí autor v pokračujícím 

řetězci identifikovat předmět řeči opět plným pojmenováním. Většina 

vztahů sémantické ekvivalence dále může tvořit kratší a zpravidla těsně 

semknuté řady pojmenování, které také podporují textovou koherenci. 

Souhrn všech izotopických řetězců textem prostupujících pak vytváří 

izotopickou síť, která je obsahovou kostrou textu a základem jeho 

koherentnosti. 8 

Nyní se dostáváme ke vztahům mezipropozičním. Jedná se o 

povrchovou rovinu textu, jinými slovy rovinu významově-výrazovou li ': 

(mezivětnou či mezivýpovědní). Přibližme si pojem propozice: je to 

predikátovo-argumentová struktura, tj. struktura participantní, 

předpokládající účastníky děje, nebo nositele stavu, kterými jsou 

substance, jež význam slovesa nějakým způsobem doplňují a činí ho tak 

relativně úplným. Tato struktura je odrazem nějaké reálné, dějové či 

statické, situace a jejím organizačním centrem je sémantický predikát, 

který implikuje již zmíněné participanty. Propozice mohou být větné 

nebo nevětné, což je častější. Vztahy mezi nimi jsou několikerého druhu, 

např. externí, tj. ty, kde autonomnost propozic není narušena. V takovém 

případě se nejčastěji jedná o sémantickou paralelnost propozic (vztahy 

koordinační, konfrontační a vysvětlovací, kde propozice jsou 

rovnocenné) a mezipropoziční sémantickou subordinaci (vztahy 

okolnostního rázu: temporální, kauzální atd., a zde již propozice 

8 Hrbáček: 1994; srov. Daneš: 1987, Čechová: 2000 
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rovnocenné nejsou). Dále stojí za zmínku inkorporace propozice jedné 

do pozice participantu propozice jiné (autonomnost jedné z nich se tím 

samozřejmě ztrácí), křížení propozic (průnik či částečné překrývání 

jejich struktur), jejich splývání (vytvoření nového, sémanticky 

složitějšího predikátu sloučením predikátů obou propozic) nebo také 

vztah propozice k obsahu nominálního výrazu nepropozičního (tzv. 

determinující pozice). 

Nyní se podívejme na textovou koherenci z funkčního hlediska. 

Procesuální přístup ke zkoumání textu vede ke zkoumání produkce a 

recepce textu, kde rozhodující je zkoumání funkčnosti projevu a funkční 

struktury textu tohoto projevu, zvláště tzv. komunikačního postupu. Je 

zřejmé, že funkční jednota promluvy přispívá ke koherenci textu, 

z čehož vyplývá, že každá promluva má svou funkci a cíl, který jí dává 

smysl, a že se materializuje prostřednictvím textu. Celková funkce textu, 

jež bývá v textu vyjádřena explicitně, např. v nadpisu či úvodu 

výpovědního celku (nicméně také může "pouze" implicitně vyplývat 

z obsahu promluvy), pak nemusí splývat s dílčími funkcemi textových 

částí ani s funkcí stylistickou, nadřazenou. 

Vraťme se k promluvě. Jak již bylo řečeno, jedná se o koherentní 

sled výpovědí - a ty mají výpovědní komunikační funkce, které jsou 

vyjádřeny buď přímo, a to příslušnou formou celé výpovědi, a překrývají 

se tedy s propozičním obsahem větné výpovědi, nebo odděleně od 

propozičního obsahu, prostřednictvím lexikálního opisu. V případě 

lexikálního opisu se jedná o tzv. explicitní performativní formuli, tj. 

takové (nedeskriptivní) užití sloves, kterým se určitá činnost nikoli 

popisuje, ale přímo vykonává. V běžné komunikaci není užití explicitní 

performativní formule obvykle, zpravidla je podmíněno institucionálně. 

Jak již bylo řečeno, výpovědní komunikační funkce promluvy také může 

vyplývat z kontextu. 

Z hlediska textové syntaxe Je důležitý především vztah 

výpovědních funkcí k promluvové funkci, tj. otázka, zda a jak je 

promluvová funkce budována z funkcí výpovědních. Zde je nutno 
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věnovat pozornost jednak funkční struktuře textu, jednak poměru 

funkční struktury textu k funkci promluvy, jinými slovy soustředit se na 

způsob integrace výpovědní funkce do komplexní funkce promluvy. 

Obecný pojem funkční struktury textu lze v konkrétním textu 

nahradit pojmem komunikační postup, který není ničím jiným než 

postupem umožňujícím dosažení komunikačního cíle daného projevu. 

Při analýze tohoto postupu je nutno stanovit jednotlivé výpovědní 

funkce; některá funkce přitom může dominovat ostatním. Důležitým 

aspektem funkčně orientované textové syntaxe je otázka sledu funkčních 

jednotek v textu a jejich hierarchie. Sled funkčních jednotek je ale do 

jisté míry volný, záleží na konkrétní komunikační strategii a je určen 

vztahem k funkci promluvové, tzn. že výpovědi obsahující funkce 

relativně důležité pro funkci promluvovou by neměly zaujímat periferní 

místa v textu. 

Sumárně pak lze konstatovat, že autor projevu má zpravidla 

k dispozici určitou škálu alternativních možností funkční strukturace a 

jeho volba se řídí konkrétními podmínkami komunikace, přičemž 

nejdůležitější je co nejefektivnější dosažení konečného cíle projevu. Co 

se týče cílů, mohou se různit dokonce v rámci jednoho projevu- srov. 

cíle bezprostřední a další, nebo konkrétní a obecnější. Funkční struktura 

textu je svázána se strukturou obsahovou: má-li projev vyhovovat své 

komunikativní funkci, musí jednotlivé komponenty spolu obsahově 

souviset. Za prioritu v tomto vztahu považujeme funkční stránku a 

uspořádání funkčních prvků. 

Poté, co jsme si přiblížili funkční koherenci, podívejme se 

podrobněji na koherenci pragmatickou. Pragmatická koherence je opřena 

o společné znalosti a zkušenosti komunikantů. Na základě zkušeností a 

z nich vyplývajících znalostí o souvislosti obsahů jednotlivých výpovědí 

lze vyjádření připisovat vlastnost koherenčnosti dokonce v případě, kdy 

chybí spojovací prostředky. Pragmatická koherence pak znamená 

hodnocení sledu výpovědí jako souvislého textu oběma komunikanty, 
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jak autorem, tak čtenářem.9 Zde je důležité mít na paměti, že koherence 

není imanentní vlastností textu, koherenci textu pouze připisujeme. 

Poněkud mimo syntax je pak koherence stylová, musíme však 

zdůraznit, že styl je také jednotícím prostředkem textu. Individuální je 

projevem obecného a obecné abstrakcí individuálního, a proto spolu 

textová syntax a stylistika těsně souvisí. 

(2.3) Stav zkoumané problematiky 

Jedním z důvodů, proč je téma této diplomové práce zajímavé, je 

skutečnost, že v oblasti zkoumání koheze a koherence textu existuje 

dosud jen malé množství prací zaměřených konkrétně na oblast práva či 

jazyk obchodního zákonodárství, a to shodně v češtině i v ruštině. 

V obecné rovině zkoumání koheze a koherence v širším kontextu 

odborného či administrativního stylu, příp. zvláštního útvaru na jejich 

pomezí- právního jazyka- existuje několik zajímavých prací, přičemž 

se nejčastěji jedná o jednotlivé kapitoly v odborných publikacích (srov. 

např. Miko: 1977, Kořenský: 1997) a články ve sbornících a odborných 

periodikách (srov. např. Vychodilová: 1999, 2002, Králová: 1994), méně 

často o ucelené práce v podobě monografií (např. Hoffmannová: 1983, 

Sljusareva: 1982, Tomášek: 1998). Zajímavé podněty lze nalézt také 

v diplomových pracích absolventů Ústavu translatologie FF UK. Tyto 

práce jsou pak zaměřeny na zkoumání koheze a koherence v překladu 

smluv (Ledererová: 2000), nebo na problematiku překladu obchodních 

zákonů (Miksová: 2003). V obecnější rovině jsou velmi přínosné 

publikace řady známých autorů jako jsou Čechová (1997, 2000), 

Hrbáček (1994), Kožina (1972, 1993), Achmanova a Mikaeljan (2003), 

Komissarov (1973) a mnoha dalších. 

9 Srov. Králová: 1994, Hoffmannová: 1993 
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(2.4) Empirický materiál: 

pragmatika překladu a extralingvistické faktory 

Co do materiálového východiska vyžadovala práce určitá 

omezení. Při zkoumání koherenčních vztahů v překladu obchodních 

zákonů se tato diplomová práce opírá o tyto dokumenty: (1) Federaťnyj 

zakon o podderžke nwlogo predprinimatel 'stva v Rossijskoj Federacii 

v redakci ze dne 21.3.2002, (2) Zákon č. 45511991 Sb. o živnostenském 

podnikání v redakci ze dne 1.3.2000, (3) jeho překlad do ruštiny vydaný 

téhož roku jako Zakon o predprinimateťstve, 45511991 Sb., tj. dva 

původní texty a jeden překladový10 . 

Dva dokumenty byly získány z elektronických zdrojů. Jedním 

z nich je úplná verze původního ruského zákona, kterou jsem stáhla ze 

serveru www.pcpi.ru - oficiálních webových stránek organizace, jež 

sdružuje specializovaná centra poskytující ruským občanům nejrůznější 

informace z oblasti práva ( Obščerossijskaja set' publičnych centrov 

pravovoj informacii). Druhým dokumentem získaným z elektronického 

zdroje pak byla úplná verze původního českého zákona, jež je zároveň 

předlohou k překladu do ruského jazyka, který se také analyzuje v této 

práci. Tento původní český normativní akt na mou prosbu laskavě 

vyhledala v systému ASPI a následně poslala prostřednictvím 

elektronické pošty vedoucí knihovny Ministerstva financí České 

republiky Mgr. Barbora Čižinská. Poslední zkoumaný dokument, již 

zmíněný překlad českého živnostenského zákona do ruštiny pak byl 

pořízen, resp. zapůjčen Národní knihovně České republiky 

v Klementinu v klasické, knižní podobě, kam dlouhá léta docházím. 

Vybrané texty patří na pomezí odborného a administrativního, 

resp. jednacího funkčního stylu. Forma sdělení je neosobní, jednotlivé 

výpovědi plynou přísně logicky, osobnost autora se neprojevuje vůbec. 

Jazyk je velmi konzervativní, poměrně jednotvárný, slovní spojení se 

často opakují. Věty jednoduché převažují nad souvětími, nicméně 

10 Všechny tři dokumenty jsou přiloženy v úplném znění. 
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většina větných členů je rozvitá a ve větách se vyskytuje mnoho 

polovětných vazeb a také výčtů. Extralingvistické faktory se 

v původních textech taktéž neprojevují: normativní projevy, například, 

neobsahují žádné zastaralé prvky, což se jednoduše vysvětluje 

skutečností, že jazyk zákonů se mění jen velmi pomalu a k případným 

změnám dochází v rovině lexikální, která je zde velmi ustálená, nikoli 

v morfologické a syntaktické. Podrobnější charakteristika dokumentů je 

uvedena v příslušné kapitole. 

(3) Právo, právní jazyk a styl 

Jak již bylo řečeno texty normativní povahy, jež jsou předmětem 

našeho zájmu, stojí na značně pohyblivé a volné hranici mezi stylem 

odborným a administrativním, resp. jednacím, což má důsledky pro 

jejich formulaci: rozpor mezi požadavkem věcné přesnosti a úplnosti na 

straně jedné a obecné srozumitelnosti na straně druhé. 11 K tornu se však 

vrátíme později, nejdříve charakterizujme oba styly, jejichž znaky se 

částečně mísí v právních textech. 

(3.1) Odborný styl a jeho jazyková funkce 

Odborný styl od počátku vznikal a postupně se vymezoval jako 

styl civilizované a kulturní pospolitosti, a to jako hlavní a jednotící 

podpora postupně se stabilizujícímu spisovnému jazyku. Je v něm patrný 

nejvýraznější proces unifikace ze všech funkčních stylů (tj. prolínání 

prvků různých stylů) a zároveň diferenciace (jinými slovy vydělování 

okruhů stále více specializovaných)12
. 

Odborný styl se vyznačuje jasnými formálními rysy: základem je 

používání terminologie (tj. ustálených výrazů či sousloví, jež samy o 

sobě mají stylovou hodnotu odbornosti, pojmovosti a poučeného 

11 Srov. Kraus: 1994 
12 Tamtéž 
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argumentování; termín je zakotven v odborném kontextu a je v rámci 

jedné vědy jednoznačný), dále pak použití nedynamických predikačních 

sloves a orientace argumentování na substantivum. 13 Dalším výrazným 

rysem je převažující psanost, která se prosazuje také v mluvených 

útvarech (přednášky atd. ). 14 Všichni autoň se také shodují, že 

nejdůležitějšími požadavky kladenými na odborné texty jsou 

srozumitelnost, jasnost a zřetelnost, dále pak objektivnost, neosobnost 

(použití stylotvorných činitelů souvisejících s osobností autora je velmi 

omezeno) a věcnost. Co se týče myšlenkového zpracování obsahu, 

předpokládá se jednoznačnost, úplnost, přesnost a určitost. Důležitá je 

také přehlednost, jež se týká terminologie i větné stavby a projevuje se 

také na nižší úrovni, tj. pň konstruování posloupnosti jednotlivých 

výpovědí, pň jejich navazování, vytváření tématicko-obsahových vztahů 

a jejich řazení do odstavců. V odborných textech dále pozorujeme 

sevřenost větné stavby, nasycenost výrazu a nízkou míru dějovosti 

(nominální vyjadřování výrazně převažuje nad slovesným). 15 

Odborný styl je oblast velmi citlivá na porušování rétorických 

norem. V českém a ruském jazykovém prostředí (na rozdíl od 

anglosaského) je navíc diskurs spjat s představou čtenářské 

odpovědnosti za dešifraci textu16 a snaha brát větší ohled na čtenáře se 

zatím prosazuje jen velmi pozvolna. V ideálu by měla posloupnost 

výpovědí dávat čtenáři jasný smysl, který by bylo možné bez většího 

úsilí pochopit. Volba obsahových jednotek, jejich sřetězování a výběr 

spojovacích prostředků by se pak měl řídit jasně uvědomovanými 

logickými vztahy. Nicméně skutečnost je taková, že odborné texty mají 

velmi komplikovanou výkladovou linii, délka jednotlivých souvětí je 

nadměrná a gramatická stavba spletitá, což vede k nutnosti uspořádat 

sdělované informace, jež se jejich autoň často snaží sdělit tzv. jedním 

dechem. Odborné texty jsou proto protkány sítí orientačních výrazů, jež 

13 Chloupek: 1994 
14 Kraus: 1994 
15 Bečka: 1977; srov. Filipec: 1995, Kožina: 1993 
16 Čmejrková: 1999 
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naznačují čtenáři nejdůležitější body: orientátory odkazují místně (ryše, 

níže, dále, v závěru), časově (dosud, dříve než, nynz) a procesuálně 

(vraťme se, zakončili jsme .. ). Hutné faktické náplni odborných textů 

odpovídá bohatá rozvinutost, uplatňuje se zde snaha o úplnost. Výpovědi 

jsou převážně neeliptické, s velkým výskytem předložek, ukazovacích 

zájmen, částic, příslovcí, vsuvek a upřesňujících výrazů. Ke 

zpřehlednění textu přispívají také mezititulky: jednotlivé odstavce jsou 

pak v rámci lineární segmentace textu, jež naznačuje vzájemnou 

podřazenost či souřadnost jednotlivých oddílů, odděleny nejen graficky, 

ale i názvy. 

(3.2) Specifika překladu odborných textů 

Pochopení odborných textů vyžaduje samo o sobě značné úsilí, o 

to větší úsilí pak předpokládá jejich úspěšné překládání. Mluvíme-li o 

vynikající znalosti terminologie jako o základním předpokladu 

kvalitního překládání odborných textů, nemyslíme tím pouhé ovládnutí 

jistého kvanta termínů, ale proniknutí do podstaty příslušné soustavy 

v obou jazycích, výchozím i cílovém, dále pak ujasnění si plánu a 

celkového rozložení textu, dostatečnou znalost zásad, typů a modelů 

tvoření termínů, chápání míry ekvivalence. Jinými slovy - překladatel 

musí mít povědomí o plné či částečné shodě ve významu používaných 

termínů a v neposlední řadě musí mít na zřeteli též mezery ve 

významovém poli, tj. nejen nulové ekvivalenty, ale také např. 

nerovnoměrnost zastoupení obecných (generických) a specifikovaných 

významů. Ostatně, to všechno patří k profesionálním kvalitám dobrého 

překladatele, stejně jako k jeho gramatické přípravě patří dokonalá 

obeznámenost se zásadami a konkrétními postupy transformační 

gramatiky. 

Odborná terminologie často bývá zatížena příměsí 

profesionalismů, k jejichž dešifraci obvykle chybí literatura. V případě, 

kdy tato literatura vzácně k dispozici je, však bohužel nebývá vždy na 
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potřebné odborné úrovni. Za těchto okolností je překladatel odkázán na 

svízelné hledání smyslu slov a jejich ekvivalentů v nejrůznějších 

encyklopediích, výkladových slovnících a glosářích a někdy je dokonce 

nucen putovat ke svému cíli oklikou přes cizí dvojjazyčné slovníky. 

Zvláštní potíže s sebou přináší přibývání nových jevů, a tím i nových 

pojmenování. Názvosloví se vyvíjí především v souvislosti s rozvojem 

oboru a konečným důsledkem je pak změna v terminologickém 

systému. 17 

Co se týče činnosti překladatele, téměř nikdy není tvůrčí po 

obsahové stránce, pouze ve stylizaci, ale ani to neplatí na sto procent: je 

totiž vázána slohem originálu Geho celkovým laděním, způsobem 

rozvíjení myšlenek). Při práci s odbornými texty je nezřídka možný 

doslovný překlad, což platí především v těch případech, kdy 

ekvivalentní prostředek existuje v obou jazycích. Doslovný překlad (viz. 

dále) ale není vhodný za všech okolností, může znít nezvykle či 

nepřirozeně, což poukazuje na rozdíl ve stylistické (nikoli lexikální či 

gramatické) normě obou jazyků a vytváří prostor pro stylistickou 

konfrontaci. 18 Stylistická norma je kategorie historická; záleží na délce 

jejího vývoje, na kulturních, hospodářských a politických podmínkách. 

Přes obdobné tendence v ruském a českém jazyce nedospěla stylistická 

norma v dané době do obdobného stádia, což naši konfrontaci stěžuje. 

Problematika odborného překladu Je mnohem užší a 

soustřednější než např. problematika překladu uměleckého. V odborném 

překladu máme co dělat s přímými (neobraznými) významy a jak již 

bylo uvedeno do značné míry je vyloučen subjektivní prvek ve výraze. 

Obě tyto skutečnosti vedou k tomu, že v odborném překladu vyvstává 1 

problém převodu komunikace v čisté, základní podobě. Souhra či 

protihra souhlasných a nesouhlasných prvků a typů jazykových struktur 

se tu projevuje zcela bezprostředně a v celé šíři. Kategorie významového 

invariantu zde vystupuje v čiré podstatě, přesnost překladu má značnou 

17 Srov. flek: 1977 
18 Srov. Bečka: 1977 
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míru průkaznosti a možnosti i meze překladové přesnosti se rýsují velmi 

naléhavě. Překladové metody a postupy je možno takřka vypreparovat a 

podrobit objektivnímu hodnocení co do účelnosti a spolehlivosti. Pro 

tyto vlastnosti nám dává odborný překlad zvlášť vhodné předpoklady 

k tomu, abychom se zkoumáním jeho zákonitostí přibližovali k řešení 

celé řady problémů obecné vědy o překladu (nikoli teorie překladu, od 

které se stále více ustupuje)19
. 

V odborném překladu ustupují určité obsahové a stylistické 

stránky překladových postupů, např. substituce se objevuje pouze 

v hraničních oblastech stylu odborného a publicistického, příp. 

popularizačního, kompenzace jako určitá forma substituce nepřipadá 

v úvahu vůbec, poněvadž je vzhledem k typu textu neekvivalentní -

stejně jako lexikální transformace (konkretizace, generalizace). Převod 

do jiného systému prostředků (přepis) není markantně vzdálen od opisu 

a nastupuje zpravidla při nedostatku výrazových prostředků pro dané 

prostředí druhého jazyka. V odborném textu vystupuje do popředí obsah, 

a proto substituci může podléhat toliko záměr v podání. Překladatel 

apriori předpokládá možnost vystihnout formu i obsah výchozího textu 

v cílovém jazyce, jinými slovy - předpokládá možnost vyjádření přímo 

či v opření o kontext situace a celkové (v širším smyslu) "prostředí", a 

posléze se rozhoduje o nezbytnosti vystižení provést. 

Musíme mít stále na paměti, že překlad není ekvivalence (A = 

B), ale řešení (A lze přepsat jako B, což ale neznamená, že B lze přepsat 

jako A) a překládání je hledání: produkční činnost překladatele je 

reprodukční (oproti tlumočení naštěstí s možností návratu a korektury). 20 

19 Srov. Ilek: 1977 
20 Srov. Poldauf 1977 
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(3.3) Administrativní styl: specifické rysy a shoda se stylem 

odborným 

Jazyk administrativního styku se jak v ruštině21 , tak také 
v vt• v22 v ces me . vyznačuje jednotvárností, šablonovitostí, převážně 

abstraktním vyjadřováním a naprostým potlačením subjektivity, jež 

spočívá ve vysokém zastoupení podstatných jmen a redukci osobních 

slovesných tvarů, dále pak nadprůměrném výskytu ustálených 

odborných pojmenování, vysokou frekvencí pasivních a neosobních 

konstrukcí (bez udání konatele). Jazyk administrativních projevů je 

neutrálně spisovný a připouští Jen minimální počet slohově 

konkurenčních prostředků. 

Co se týče syntaxe, převažuje dvojčlenná věta, příznačné jsou jak 

jednoduché konstrukce s rozsáhlými výčty, tak také dlouhá a složitá 

souvětí s velikou diferenciací podřadných spojek a jiných spojovacích 

prostředků23 - to vše mnohdy na úkor konečné srozumitelnosti pro 

recipienta. Slovosled je objektivní, ve výstavbě větších celků a vět se 

uplatňuje logický princip. 

Někteří autoři24 ztotožňují administrativní styl s profesní mluvou 

a zařazují ho pod styl odborný. Důvodem je zřejmě existence řady 

shodných rysů mezi oběma styly, a to zejména důsledné zaměření na 

skutečnost. V obou stylech se s oblibou využívá přídavných jmen 

slovesných, jmenná vyjadřování jsou preferována před slovesnými, 

hojné jsou substantivní řetězce zejména genitivního složení. Časté jsou 

také polovětni-.. Nazby, rozsáhlé výčty a uplatňované prvky obvykle 
~-/ 

nejsou emocionálně ani expresivně zabarveny. 

21 Kožina: 1972, 1993 
22 Kraus: 1996 
23 Kořenský: 1997a 
24 Srov. Chloupek: 1994 
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(3.4) Vymezení práva a pojmů souvisejících 

Postupně se dostáváme k normativním projevům, jež jsou 

předmětem zájmu této práce, avšak dříve, než se na ně podíváme 

z bezprostřední blízkosti, zasaďme je do širšího kontextu, kterým je 
-~ -·· ·,, 

be~espol'U právo. 

Právo je soubor právních norem, jejichž respektování je v rámci 

daného společenství, zpravidla státního, vynucováno sankcemi. 

Mluvíme o právu objektivním, jež spočívá ve striktním vyžadování 

určitých aktivit ze strany subjektů, jejichž chování je dotyčnou normou 

regulováno, a právu subjektivním, tj. právem chráněné oblasti možností 

určitého chování a jednání, přičemž tato možnost má určité vazby na 

soubory povinností týchž subjektů. Realizace těchto povinností vytváří 

prostor pro realizaci oněch možností chování a jednání zajištěných 

subjektivním právem.25 

Dále je důležitým pojmem právní řád. Jedná se o soubor právních 

norem jakožto elementárních jednotek práva, jež se skládá 

z jednotlivých právních úprav, které se dále člení do právních odvětví, a 

to podle obsahu a charakteru společenských vztahů, jež jsou předmětem 

příslušné právní úpravy. Souhrn charakteristických rysů, které odlišují 

jednotlivé skupiny a typy právních řádů z hlediska techniky, tvorby a 

realizace práva, pak označujeme pojmem právní kultura.26 

Pouze jako poznámku na okraj bych ráq/lzmínila nejnovější 
\,1 

tendence v právním systému a v právním řádu, které jsou zajisté užitečné 

pro lepší pochopení zkoumaných legislativních textů. V současné době 

nedochází v právním systému ani v právním řádu k zásadním změnám 

z hlediska protikladu práva kontinentálního (jehož podstatou je 

skutečnost, že prameny práva mají podobu výlučně právních předpisů) a 

anglosaského (kde právo zhusta utvářejí soudy v podobě tzv. precedentů, 

a ty jsou pak závazné pro soudy nižší právní instance), nicméně je 

25 Kořenský: 1997a 
26 Tamtéž 
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zřetelná tendence k určité transformaci směrem k anglosaskému právu. 

Zároveň je zřetelně pozorována přestavba konceptuální soustavy 

právního systému, což se projevuje přestavbou obsahové stránky 

konceptů, dále tvorbou a přejímáním konceptů nových a odstranění 

konceptů spjatých se socialistickým právním řádem, přičemž v Ruské 

federaci je tato tendence o něco výraznější než v České republice, 

pravděpodobně vzhledem k většímu počtu právních norem, jež je třeba 

upravit. V neposlední řadě se také projevuje tendence k odstupu od 

formálních zásad verbalizace právních norem. Na to by bylo potřeba 

reagovat zvýšením "lingvisticko-právního" dozoru v průběhu všech fází 

tvorby právních předpisů, např. zavedením specializovaných kateder 

v rámci právnických fakult. Tyto katedry by se měly zaměřit výhradně 

na "výchovu" odborníků na tvorbu normativních textů. Absolventy 

těchto kateder by pak byli schopni vyjadřovat požadovaný smysl v textu 

zákonodárných aktů podstatně gramotněji než tvůrci stávající, 

produktem jejichž činnosti jsou velmi často normativní akty, jež 

připouštějí několikerý výklad, což z hlediska lingvistiky není v 

pořádku.27 

Právo jako takové má dichotomickou, "schizofrenní" povahu: 

jednak je to již zmíněný soubor právních norem, jednak to je právo 

vyjádřené v textu normativních aktů. V tomto případě se jedná o 

normativní systém, jež vykazuje znaky a funkce systému dynamického, 

cíleného a v určitých relacích systému řídícího. Normativní, resp. právní 

text může být interpretován z hlediska jedné či několika právních norem, 

nicméně musí být interpretován ve vazbách normativního systému jako 

celku, což vyplývá z povahy právní regulace společenských vztahů a ze 

systémové povahy práva. 28 Jazykovým právem budeme rozumět soubor 

právních norem různé právní síly, které upravují řečové chování občanů 

zejména v oficiálním a polooficiálním styku, stanovují řečovou stránku 

vnějšího a vnitřního úřadování a jednání státních a veřejnoprávních 

27 Srov. Kořenský: 197a 
28 Čapek: 1988 
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objektů a subjektů, upravují řečovou stránku soudnictví, školství, osvěty, 

kultury apod.29 

(3.5) Charakteristika tzv. právního jazyka 

Předně bychom si pravděpodobně měli ujasnit, že pro lingvisty je 

pojem "právní jazyk" zavádějící, neboť takový jazyk v podstatě 

neexistuje - stejně jako neexistuje speciální jazyk lingvistiky, chemie, 

matematiky apod. Jedná se pouze o jazyk v jisté funkci, v tomto případě 

o nástroj vyjadřování v oblasti práva. Základní prostředky v rovině 

zvukové, pravopisné, mluvnické a syntaktické jsou prvky spisovného 

jazyka a jsou společné všem funkčním stylům. Specifičnost jazyka 

normativních projevů spočívá výhradně ve výběru a uspořádání 

lexikálních jednotek, pořádku slov a v uspořádání větné a souvětné 

stavby, dále pak v členění textu do kapitol, odstavců, článků atd. 30 

Právní jazyk je předně nástrojem mocenské regulace a jako 

takový má dvě složky: regulativní a informační. Od toho se odvíjí jeho 

stylistická norma: nesrozumitelný text nemůže regulovat. Samozřejmostí 

je požadavek terminologické přesnosti a jednotnosti, dále přiměřená 

stručnost, respektování obecně vžitých významů slov (tj. definovaných 

pojmů) a snaha omezovat užívání cizích slov v případech, kdy je vžitý 

domácí ekvivalent.31 

Nyní se podívejme na právní jazyk v kontextu obecně 

komunikačního chápání analýzy, normalizování a optimalizování 

právních předpisů a s ohledem na tradice zkoumání syntaktické a 

sémantické stránky právních předpisů. Podle starších tradic je právním 

jazykem třeba rozumět svébytný jazyk, který je jakousi projekcí 

logických pravidel operování s právními pojmy jakožto nomenklaturou, 

která se vytvářela dlouhodobě a kontinuálně a byla definována na jednak 

29 Jrořenský: 1997b 
30 Hladiš: 1995 
31 Srov. Hladiš: 1995, Rachmanin: 1973, Jrožina: 1993 
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na východiscích z římského práva ve smyslu kontinentální tradice a 

jednak právní tradice ostrovní, neboli anglosaské. Přirozeně, třetí a velmi 

podstatnou složkou je národní jazyk- v našem případě ruština a čeština. 

Vlastně se dá říci, že jde o selektivní projekci dvou zmíněných složek, 

logických pravidel operování s koncepty a právních nomenklatur (tj. 

obecně způsobů právního myšlení), na především psanou podobu 

národního jazyka (češtiny či ruštiny).32 Právě z tohoto důvodu je účelné 

považovat právní jazyk za specifický funkční, resp. účelový jazyk 

v rámci češtiny (či ruštiny) jako národního jazyka, jež nesměřuje 

k vytříbenosti a předpokládá existenci příslušných funkčních řečí 

"materializujících se" v daných oblastech společenské činnosti. 

Právní jazyk vznikl v průběhu historie a je společností uznáván 

jako zvláštní útvar, který disponuje určitým množstvím 

charakteristických výrazových prostředků a systémových rysů, nicméně 

většinu výrazových struktur sdílí s ostatními odbornými 33 či 

administrativními34 subsystémy. O právním jazyku lze také mluvit jako 

o svébytném profesním jazyku, který lze z hlediska obsahového členit 

vertikálně (rozlišení podle vědního oboru) a horizontálně (jazyk práva 

jako oboru vysokoškolského studia, jazyk právní informatiky, jazyk 

mluvené právní komunikace atd.).35 Právní jazyk je jednotný a vysoce 

funkční útvar s ustálenou mluvnickou stavbou a slovní zásobou. Soubor 

jeho gramatických a lexikálních prostředků je natolik kompaktní, že 

umožňuje vystihovat všechny právní situace a činnosti, což z něj činí 

základní slohovou oporu spisovného jazyka.36 

Stejně jako každý funkční styl má "funkční styl právní" dvě 

hlavní složky: všeobecný gramatický základ a odborné názvosloví. 

Spisovná slovní zásoba je tedy nasycena termíny a jazykovými 

šablonami a gramatický systém se vyznačuje složitostí syntaxe: vysokou 

32 Kořenský: 1997a 
33 Tomášek: 1998 
34 Kořenský: 1997a; srov. Rachmanin: 1973 
35 Kořenský: 1997 a 
36 Tomášek: 1998 
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průměrnou délkou vět s ne vždy dostatečným využitím kohezních 

prostředků. Celková povaha tohoto stylového útvaru je tedy knižní až 

archaická.37 Styl normativních projevů můžeme tedy definovat jako 

jazykový subsystém funkčně vázaný na označování právních skutečností 

na základě doplňkové odborné kompetence v oblasti práva. 

Základní požadavky na právní jazyk vyplývají z jeho funkční 

vázanosti na označování právních skutečností a přenos informací 

prostřednictvím právního proJeVU na základě výběru příslušných 

jazykových znaků z rejstříku právního subsystému a jsou totožné s 

požadavky kladenými na odborné a administrativní texty (viz. výše). 

Mimo jiné se jedná o významovou přesnost, jednoznačnost, přiměřenou 

stručnost, srozumitelnost, ustálenost, ústrojnost, úkonnost, 

neexpresivnost (což se ale nedodržuje v případech právní rétoriky a 

v preambulích ústav a zákonů).38 

Struktura právního jazyka se zakládá na dvou funkcích: 

preskriptivní, jež je jeho prvním sémantickým stupněm, a deskriptivní, 

která je jeho druhým sémantickým stupněm. Přibližme si preskriptivní 

funkci právního jazyka. Jedná se o zakotvení určitých povinných norem 

chování osob podřízených jistému právnímu režimu prostřednictvím 

právního jazyka a zároveň také umožnění členění popisovaného 

stylistického subsystému do dílčích složek, např. jazyk primárních 

pramenů práva, jazyk soudnictví čili nálezů soudního dvora, jazyk 

sekundárních pramenů (nařízení, směrnice, rozhodnutí, doporučení 

apod.), jazyk aplikace práva aj. Díky své druhé funkci pak právní jazyk 

definuje sdělení právních projevů.39 

37 Srov. Uhlířová: 1995 
38 Srov. Tomášek: 1998, Kořenský: 1997a 
39 Srov. Tomášek: 1998 
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(3.7) K normativním projevům 

Při charakteristice jednotlivých normativních, resp. právních 

projevů vycházejme z velmi přínosné a již několikrát citované publikace 

Františka Tomáška40
. 

Z hlediska aktivního subjektu komunikace (tj. státu, resp. 

státního orgánu zastoupeného jeho pracovníkem, jenž není 

bezprostředním původcem projevu, ale pouze anonymním tvůrcem nebo 

dokonce zprostředkovatelem) lze právní projevy dělit na právní normy, 

dále pak právní projevy aplikované, popularizační a rétorické. 

Právní normy jsou základní skupinou právních dokumentů, 

všechny další jsou od ní odvozené. Patří sem ústavní a další zákony, kde 

je aktivním subjektem komunikace parlament, a sekundární právní akty, 

kde je aktivním subjektem komunikace orgán výkonné moci. Stylová 

norma takových projevů je poměrně přesná a tato přesnost se projevuje 

ve velké podobnosti jazykové, zejm. syntaktické struktury právních 

norem. 

Co se týče aplikovaných právních dokumentů, ty mají za úkol 

uvádět právní normu do aplikační praxe a za tímto účelem vzniká celá 

řada právních projevů, které lze dále dělit do dvou podskupin: projevy 

vykládající právní normy (např. soudní precedenty) a projevy aplikující 

právní normy na konkrétní situace (např. rozhodnutí soudů nebo státních 

orgánů v konkrétní věci). Stylová norma těchto právních projevů je 

volnější a přibližuje se spíše zvykovému užívání nejrůznějších 

jazykových prostředků (slov i celých slovních spojení). 

Popularizační právní dokumenty mají za úkol napomáhat 

rozšiřování znalosti platného práva mezi širokou veřejností a přispívat 

k rozvoji právního vědomí obyvatelstva, a to prostřednictvím 

sdělovacích prostředků (tisk, rozhlas, televize, film). Tento publicistický 

přístup k problematice se samozřejmě odráží na výběru jazykových 

prostředků: časté jsou publicismy a prvky hovorového jazyka. 

40 Tomášek: 1998 
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Závěrečnou skupinu právních projevů tvoří právní projevy 

rétorické. Ty jsou zvláštní nejen svým formálním aspektem Gsou předem 

připravené a mají mluvenou formu), ale také funkcí (kterou je nikoli 

zprostředkovat právní informace, ale shrnout poznatky získané 

v průběhu soudního řízení a využít je k přesvědčení rozhodujícího 

orgánu ve prospěch či neprospěch jedné ze stran). Je nasnadě, že tyto 

právní projevy mohou mít expresivní povahu a vedle odborných a 

neutrálních výrazů využívají také prvků uměleckého stylu - řečnických 

figur, metafor, implicitního vyjadřování, citátů, přirovnání apod. Jsou z 

mnoha hledisek velmi zajímavé, leč zůstávají zcela mimo zájem této 

práce, což je snadno pochopitelné. 

Pouze stručně se zmiňme o skutečnosti, že často dochází k 

situacím, kdy autor normativního projevu předem předpokládá zúžený 

okruh příjemců, čemuž automaticky přizpůsobuje výběr jazykových 

prostředků i obsahovou stránku svého projevu. Z tohoto hlediska, tj. 

podle pasivního subjektu komunikace tedy můžeme právní projevy dělit 

na vědecké, pedagogické a nespisovné. 

Úkolem vědeckých právních projevů je vědecky poznávat, 

vykládat a systematicky začleňovat normy a zásady práva. Jazyk tu plní 

úlohu prostředku vědecké práce, což se projevuje ve výběru jazykových 

prostředků (vědecká terminologie, formulace). Patří sem takové 

legislativní texty jako jsou komentáře k zákonům a komentářová 

literatura vůbec. 

Úloha pedagogických právních projevů je zcela odlišná. Je jí 

zprostředkování právních informací studentům práva, tj. doplnění jejich 

neúplných znalostí v oboru do žádoucí míry, což se projevuje ve 

vysvětlování pojmů, uvádění definic, odkazování na předchozí výklad 

apod. 

Nespisovné právní projevy jsou pak nepřipravené, spontánní a 

mají téměř výlučně mluvenou formu. Jejich charakteristickým rysem je 

také užívání profesionalismů z oblasti práva. 
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Chceme-li však rozdělit právní projevy podle textu, pak musíme 

vycházet z jednotlivých právních odvětví. Hovoříme zde o právních 

projevech občanského práva, trestního, správního apod., přičemž je 

zřejmé, že horizontální a vertikální stylové vrstvy se prostupují a 

vytvářejí kombinované stylové vrstvy (a odpovídající právní projevy) 

právního jazyka (např. aplikační stylová vrstva občanského práva). 

V této práci se však soustřeďujeme pouze na úzkou 

problematiku, a to obchodní zákony, resp. kohezi a koherenci v jejich 

překladu; ostatní, neméně zajímavé otázky kolem jiných právních 

projevů a jejich charakteristik, musíme vzhledem k omezenému rozsahu 

této práce ponechat stranou. 

(3.8) Specifika překladu normativních projevů 

Při překládání mezi dvěma právními jazyky, tj. právními 

subsystémy dvou národních jazyků, v našem případě mezi češtinou a 

ruštinou, je důležité si uvědomit různost obou těchto subsystémů. 

Překladatel musí být bezpodmínečně obeznámen jak s výchozím 

právním subsystémem, tak s cílovým (tj. musí mít doplňkovou odbornou 

kompetenci), a také se stupněm abstraktnosti a konkrétnosti vyjadřování 

ve výchozím a cílovém jazyce. Dále je nezbytné vzít v potaz jazykové 

odlišnosti obou národních jazyků (ruštiny a češtiny), což předpokládá 

dokonalé zvládnutí těchto jazyků. Úkolem překladatele je pak převod 

právních projevů tak, aby jejich obsah zůstal neporušen a zároveň text 

odpovídal jazykovému úzu i normě cílového jazyka. 

Jedním z ústředních požadavků je překvapivě nikoliv překládat, 

nýbrž vyhledávat odpovídající řešení na úrovni cílového jazyka, příp. 

citlivě vytvářet nové, nutně ústrojné a úkonné termíny, a to s ohledem na 

zákonitosti jazyka a specifika stávající soustavy terminologie cílového 

jazyka. Při překladu víceslovných spojení se pak musí dbát na rozdílnost 

terminologických soustav, zejména jejich lexikálně-sémantické 

odlišnosti. Základním problémem během překládání právních textů je 
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otázka ekvivalentnosti ekvivalentů (v ideálním případě půjde o 

mechanickou substituci), příp. převodu neekvivalentní terminologie. 

V tomto, zajisté komplikovanějším případě nelze překládat podle vnější 

struktury, ale je nutné proniknout do smyslu - pouze tehdy bude 

výsledný efekt dostatečně srozumitelný, gramaticky správný a pro daný 

jazyk ústrojný. Také existuje možnost vyhledat podobný termín 

v cílovém jazyce a využít ho v kontextu, nicméně nevýhodou použití 

takového postupu je určité zkreslení informace.41 

(4) Prostředky koheze a koherence v obchodních zákonech 

Koherentní prostředky a jejich konkrétní použití v původních 

obchodních zákonech si přiblížíme po stručné charakteristice obecných 

rysů zkoumaných textů. 

(4.1) Obecná charakteristika původních obchodních zákonů 

Vybaveni přiměřenými teoretickými znalostmi se tedy podívejme 

na celkový charakter obou původních legislativních textů - a začněme 

popisem jejich promluvového stylu. Je nasnadě, že v obou případech se 

jedná o monologický psaný projev, který je oficiální, objektivní, věcný, 

adresný (určený osobám, které se o problematiku obchodního 

zákonodárství zajímají a zároveň mají potřebné odborné znalosti k tomu, 

aby textu porozuměly, což je východiskem pro pragmatickou koherenci 

textu) a nekontaktní (adresát však může být bezprostředně přítomen 

např. při veřejném čtení textu, nicméně tuto možnost neuvažujeme). 

Pokračujme vymezením komunikační funkce námi zvolených 

textů. Oba normativní projevy mají oznamovací, popř. asertivní 

charakter a jejich cílem je obohacení znalostí adresáta. Český text 

rozšiřuje povědomí adresáta o právní úpravě podnikání v ČR, ruský pak 

popisuje možnosti a prostředky státní podpory drobných podnikatelů 

41 Srov. Tomášek: 1998 
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v RF. V obou případech se jedná o reprodukci prvotních výpovědí, 

nikoli komentář. 

Na první pohled je zřejmé, že se ruský i český text vyznačuje 

velkým množstvím termínů (z oblasti práva i jiných vědních oblastí) a je 

explicitní, nicméně užívá také obecnějších pojmenování, což plně 

odpovídá jeho povaze. Slovní zásoba není rozsáhlá. Ruský normativní 

projev je celkově hutnější a nasycenější než český, je zde patrná vysoká 

predikační sevřenost (kondenzace). Dokumenty se také liší v míře 

nominálnosti - ta je výrazně vyšší v ruském textu. Důvodem větší 

nominálnosti ruského textu je srovnatelně složitější syntaktická 

struktura: věty jsou delší a mají složitou stavbu, z čehož plyne, že 

substantiva musí být opakována, aby z věty jednoznačně vyplývalo, ke 

kterému větnému členu se vztahují. Dlouhé a složité věty jsou pro ruské 

legislativní texty charakteristické, stejně jako upřednostňování 

substantivních přívlastků před adjektivními a nevlastních předložek před 

vlastními. Právě nevlastní předložky jsou pro styl jednací 

charakteristické a vnášejí do věty substantivní složku. Co se týče míry 

determinační sevřenosti, ta je větší v českém textu. Pro ruský text je dále 

charakteristický výraznější sklon k multiverbizaci, jež také posiluje 

nominálnost textu, dále pak vazby se slovesnými přídavnými jmény a 

velké množství stupňů podřízenosti (vždy na úkor přehlednosti). Četné 

pasivní konstrukce a šablonovitost vyjadřování s vysokým stupněm 

automatizace jsou pak příznačné pro oba jazyky. 

Podíváme-li se na syntaktickou stránku, musíme konstatovat, že 

větná stavba je v obou jazycích shodně knižní, vztahy mezi větami a 

větnými členy jsou explicitní, eliptické výpovědi zcela chybí, protože 

jsou v tomto druhu textů považovány za hrubý nedostatek. V ruském 

textu jsou ale 9a~9zdíl od českého časté polopredikativní vazby, a to 

vazby přechodníkové, infinitivní a vazby s přídavnými jmény 

slovesnými. Pro ruský legislativní text je také charakteristické používání 

deverbativních substantiv. Ve všech těchto případech se v českém 
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legislativním textu naopak používá vedlejších vět, příp. dělení 

informačního proudu do několika oddělených vět. 

Další výrazný rozdíl spočívá ve slovosledu: typicky ruský 

interpoziční slovosled (členy rozvíjející velmi často předcházejí člen 

rozvíjený) je v češtině považován za cizorodý a v námi vybraném 

původním českém textu jsme ho tedy nepozorovali. Pro český text jsou 

naopak typické přívlastky volné nebo těsné následující za rozvíjeným 

substantivem. 

Závěry, jež jsme učinili po prostudování obou původních textů, 

plně odpovídají charakteristikám získaným z prací řady jazykovědců 

(srov. Hladiš: 1995, Filipec: 1995, Kožina: 1972, Rachamanin: 1973, 

Miksová: 2001 aj.), jež byly uvedeny v příslušné kapitole (viz. výše). 

(4.2) Kontrastivní analýza původních obchodních zákonů z hlediska 

použití koherenčních prostředků 

V obecní rovině jsme normativní projevy již charakterizovali v 

předchozí kapitole, nyní přejděme k praktickému srovnání dvou 

původních obchodních zákonů, a to ruského dokumentu Federal'nyj 

zakon o podderžke malaga predprinimatel'stva v Rossijskoj Federacii ve 

znění změn ze dne 21. března 2002 a českého dokumentu Zákon č. 

455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve znění změn ze dne 31. 

března 2000 z hlediska použití koherenčních prostředků. 

Začněme morfologicko-syntaktickou a lexikální rovinou. Po 

prostudování obou původních textů musíme konstatovat, že užívání 

synonymických či antonymických výrazů se zde neuplatňuje vůbec, 

ačkoli antonymický překlad není v tomto typu textu vyloučen. Důvod je 

zcela zřejmý a vyplývá z výše uvedených požadavků, kladených na 

normativní projevy jakožto zvláštní stylistický útvar na pomezí stylu 

odborného a administrativního: v normativních projevech je synonymie 

vzhledem k obecnému požadavku ustálenosti termínů považována za jev 

zcela nežádoucí. Mezi synonymy mohou být a také jsou různě závažné 
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významové přesahy, což je z hlediska lingvistiky legislativních textů 

nepřípustné.42 Přednost se tedy dává opakování pojmenování 

z bezprostředně předcházející či následující věty nebo věty vzdálenější, 

které je v legislativních dokumentech velmi rozšířené: 

Hacmo»-ueuii (J)eoepWlbHbzii 3aKoH Hanpa6!leH Ha pea!lU3aZfU10 

ycmaH06fleHH020 KoHcmumyZfueii PoccuiicKoii (J)eoepaZfUU npa6a 

zpa~OaH Ha c6o6oi>Hoe ucnollb306aHue c6oux cnoco6Hocmeii u 

UMyUf,eCm6a Oll»- ocyUf,ecm6fleHWl npeonpuHUMamellbCKoii u uHoii He 

3anpeUf,eHHoii 3aKOHOM 3KOHOMUtJecKoii Oe»-mellbHocmu. Hacmo»-ueuii 

(J)eoepa!lbHblU 3aKoH onpeOell»-em o6Uf,ue no!lo~eHWl 6 o6!lacmu 

zocyoapcm6eHHoii noOOep~KU u pa36UmWl MaJl020 

npeonpuHUMamellbCm6a 6 PoccuiicKoii (J)eoepaZfuu, ycmaHa6flU6aem 

rjJopMbl u Memoobz zocyoapcm6eHHozo cmUMyllupo6aHWl u 

i>e»-mellbHocmu cy6oeKmo6 MaJl020 

npeonpUHUMame!lbCm6a. Hacm05lU&UU (J)eoepa!lbHblU 3aKOH oeiicm6yem 

Ha 6ceii meppumopuu PoccuiicKoii (J)eoepaZfUU 6 omHomeHUU 6cex 

cy6oeKm06 MaJl02o npeonpuHUMamellbCm6a He3a6ucUMo om npei>Mema 

U Zfe!leU UX Oe5lmellbHOCmu, op2aHU3aZfUOHHO-npa606blX r}JopM U t/JopM 

co6cm6eHHocmu. (Úvod) 

Cy6oeKm MaJlozo npeonpuHUMamellbCm6a c MOMeHma nooatJu 

3CUl6!leHWl ycmaH06!leHHozo Ilpa6ume!lbCm60M PoccuiicKoii (J)eoepaZfuu 

o6pa3Zfa pezucmpupyemc»- u noflytJaem coom6emcm6y10Uf,UU cmamyc 6 

Op2aHax UCnOflHUme!lbHOU 6JlaCmU, ynO!lHOMOlJeHHblX Oeucm6Y10Uf,UM 

3aKoHooame!lbCm60M. Cy6oeKmbz PoccuiicKoii (J)eoepaZfUU u opzaHbl 

MecmHozo caMoynpa6!leHWl 6npa6e ycmaHa6flU6amb 

OOnOflHUmellbHble YCll06Wl 0Jl5l pezucmpaZfUU cy6oeKm06 MaJl020 

npeonpuHUMame!lbCm6a no cpa6HeHU10 c ycfl06U5lMU, ycmaH06!leHHblMU 

3aKOHaMU u UHblMU HOpMamu6HblMU npa606blMU aKmaMu PoccuiicKoii 

(J)eoepaZfuu. (Čl. 4) 

42 Srov. Miksová: 2001 
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C!JeiJepa!lbHble opzaHbl ucnOJmumeJtbHoií 6Jtacmu, opzaHbl 

ucnoJtHumeJtbHOU 6Jtacmu cy6oeKm06 PoccuiícKoií C!JeiJepatfuu u opzaHbl 

MecmHozo caMoynpa6Jtemm o6ecnettu6a10m pa36umue cucmeMbl 

noiJzomo6KU, nepenoiJzomo6KU u no6blutewu»- K6aJZuljJuKayuu KaiJpo6 iJJt»

MaJZozo npeiJnpuHwwameJtbcm6a. Yttpe:JICiJemm u opzaHU3atfUU, 

ocyzqecm6Jt5l10lqUe noiJzomo6K}J, nepenoiJzom06K)! u no6bluteHue 

K6aJZul/JuKayuu KaiJpo6 0Jl5l MaJl020 npeiJnpuHwwameJtbcm6a, 

noJtb3Y10mc»- !lbZOmaMu 6 nop»-iJKe, ycmaH06JteHHOM iJeiícm6y10zqww 

3aKOHOiJame!lbCm60M. (Čl. I8) 

*** 

Průkaz živnostenského oprávnění lze nahradit i osvědčením, které 

podnikateli vydá na jeho žádost živnostenský úřad. Osvědčení musí 

obsahovat tyto údaje ( ... ). (Část I, hl. JL § I O, odst. 3) 

Pokud osoby uvedené v odstavci I písm. a) až c) hodlají pokračovat v 

provozování živnosti, jsou povinny oznámit tuto skutečnost 

živnostenskému úřadu ve lhůtě 3 měsíců ode dne úmrtí podnikatele. 

Správce dědictví je povinen oznámit pokračování v provozování živnosti 

ve lhůtě I měsíce ode dne, kdy byl do této funkce ustanoven. (Část L hl. 

JL § I3, odst. 2) 

Živnostenský úřad, který obdrží oznámení podle odstavce 2, je povinen 

zahájení a ukončení činnosti v provozovně oznámit neprodleně 

živnostenskému úřadu, v jehož územním obvodu se provozovna nachází. 

Živnostenský úřad, který vydá na základě ohlášení živnosti nebo žádosti 

o koncesi průkaz živnostenského oprávnění, a provozování živnosti v 

provozovně je podle údajů v ohlášení živnosti nebo v žádosti o koncesi 

zahájeno bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění, postupuje 

přiměřeně podle věty prvé. (Část L hl. JL § I7, odst. 5) 
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Alternativou opakování pojmenovam Je pronominalizace, jež 

patří mezi další navazovací a usouvztažňovací prostředky43 přispívající k 

textové spojitosti. Pomocí především osobních a ukazovacích zájmen je 

zajišťována návaznost na předcházející a následující kontext; možné je 

také odkazování na situaci mimo něj. 

Ilpa6ume!lbCm6o PoccuucKou ([Jeoepatfuu nepeo 

npeocma6!leHueM rjJeoepaJZbH020 610o:J1Cema 6Hocum Ha paccMompeHue 

([JeoepaJZbHo2o Co6pamm PoccuucKou npoeKm 

peoepaJZbHOU npo2pClMMbl 20cyoapcm6eHHOU noooep:JICKU MaJl020 

npeonpuHUMame!lbcm6a. B peoepaJZbHOM 610o:J1Ceme e:J~Ce2oOHO 

npeoycMampu6aemc.R 6bZOe!leHue accu2H06aHuu Ha ee peaJZU3atfU10. (Čl. 

7, odst. 1) 

noooep:JICKU MaJl020 npeonpuHUMame!lbcm6a 6npa6e 

KoMneHcupo6amb cmpaxo6bZM op2aHU3aUWlM no!lHocmblO U!lU 

ttacmuttHO Heoono!lytteHHbze UMU ooxoobz npu cmpaxo6aHuu Ha 

!lb20mHblX yc!lo6zmx cy6oeKmo6 MaJZ020 npeonpUHUMame!lbCm6a. (Čl. 

13) 

HopMamu6Hble aKmbz Ilpe3uOeHma PoccuucKou 

Ilpa6ume!lbCm6a PoccuucKou ([Jeoepatfuu, 6eOOMCm6eHHble 

HopMamu6Hbze npa606ble aKmbz op2aH06 2ocyoapcm6eHHOU 6/lacmu 

cy6oeKmo6 PoccuucKou u op2aHo6 MecmHo2o 

caMoynpa6!leHWl noo!le:J~Cam npu6eOeHU10 6 coom6emcm6ue c 

HacmORUJUM ([JeoepaJZbHblM 3aKOHOM 6 metteHUe 06yx MeC.Rtfe6 co OH.fl 

e2o 6cmyn!leHWl 6 cU!ly. (Čl. 21) 

*** 

43 Tyto prostředky můžeme označit jako kontextualizátory, poněvadž zasazují větu do 
kontextu; srov. Čechová: 2000 
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Průkaz živnostenského oprávnění lze nahradit i osvědčením, které 

podnikateli vydá na jeho žádost živnostenský úřad. (Část L hl. JL § 1 O, 

odst. 3) 

Podnikatel může ustanovit odpovědného zástupce i v případech, kdy to 

tento zákon nevyžaduje. Na jeho ustanovení se vztahuje § ll obdobně s 

výjimkou odstavce 8. (Část L hl. JL§ ll, odst. 9) 

Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v 

provozovně písemně oznámit živnostenskému úřadu příslušnému podle § 

45 odst. 1 nebo§ 50 odst. 1 nejméně 3 dny předem. To neplatí, jsou-li 

tyto provozovny uvedeny v ohlášení živnosti podle § 45 nebo v žádosti o 

koncesi podle§ 50. (Část L hl. JL § 17, odst. 2) 

1Naro:zdíl od již zmíněných synonym a antonym se hyperonyma, 
L-/-

hyponyma a kohyponyma jakožto další prostředky lexikální koheze, 

vyskytují v normativních projevech velmi hojně, a to ve výčtech. 

TocyOapcm6eHHa5l noOOep:JICl<a MaJl020 npeOnpUHUMame!lbCm6a 6 

PoccuiícJwií cJ>eoepal/UU OCYUfeCm6!lRemca 6 coom6emcm6uu c 

HacmoRUf,UM cJ>eoepaJtbHblM 3aKOHOM, U30a6aeMblMU 6 coom6emcm6uu c 

HUM UHblMU r/JeOepaJtbHblMU 3aKOHaMU, yKa3aMU Jlpe3U0eHma 

PoccuiícKoií cJ>eoepayuu, nocmaH06!leHURMU Ilpa6umeflbCm6a 

PoccuiícKoií cJ>eoepayuu, a maK:JICe 3aKoHa;uu u UHblMU HOpMamu6HblMU 

npa606blMU aKma;uu cy6oeKmo6 PoccuiícKoií cJ>eoepayuu. (Čl. 1, odst. 

1) 

0CH06HblMU Hanpa6JleHURMU OeRme!lbHOCmu r/JoHOa noooep:JICKU MaJl020 

npeonpuHwwame!lbcm6a R6flRJOmcR: 

C00eUCm6Ue 6 rjJOpMUp06aHUU pblHO'IHblX OmHOUteHUU Ha OCH06e 

20cyoapcm6eHHOU noOOep:JICKU MaJl020 npeOnpUHUMame!lbCm6a U 
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pa36UmUR 1WHK)lpewtfUU nymeM npu6JLetteHU5l u 3rjHjJeKmU6Hozo 

ucnoJLb306aHU5l rjJuHaHC06blX pecypco6 O!lfl peCl!lU30lJUU lJe!le6blX 

npozpaMM, npoeKmo6 u MeponpURmuu 6 o6JLacmu MCl!lozo 

npeonpuHUMame!lbCm6a; 

yttacmue 6 pa3pa6omKe, npo6eoeHuu 3KcnepmU3bl u KOHKJlpCHOM 

om6ope, a maK;)ICe 6 peCl!lU3alJUU peoepCl!lbHbZX, pezuoHCl!lbHbzx 

(Me;)ICpezuoHCl!lbHbZX), ompacJLe6blX (Me;)ICompacJLe6bZX) u 

MYHUlJUnCl!lbHblX npo2paMM pa36UmU5l u noooep;)ICKU MCl!l020 

npeonpuHUMameJLbcm6a, npoeKmo6 6 o6JLacmu MCl!l020 

npeonpuHUMameJLbcm6a, oeMOHonoJLU3alJuu 3KOHOMUKU, pa36UmUR 

KOHK)lpeHlJUU, HOCblUfeHU5l mo6apH020 pblHKO, C0300HU5l 

pa6ottux Mecm; 

H06blX 

yttacmue 6 popMupo6aHuu UHrjJpacmpyKmypbz pblHKa, 

o6ecnettu6a10Ufeu pa6Hble YC!l06U5l u 

oeRme!lbHocmu 6 

npeonpuHUMameJLbcm6a; 

noooep;)ICKQ UHH060ZJUOHHOU 

603MO;)ICHOcmu 

o6JLacmu MCl!l020 

oeRme!lbHocmu 

npeonpuHUMame!lbCKUX cmpyKmyp, cmUMyJLupo6aHue pa3pa6omKu u 

npOU3600Cm6a npUHlJUnUCl!lbHO H06blX 6U006 npOOYKZJUU, COOeUCm6Ue 6 

OC60eHUU H06blX meXHOJl02UU U U3o6pemeHUU,' 

COOeucm6Ue 6 npU6JletteHUU ometteCm6eHHblX U UHOCmpaHHblX 

UH6ecmUlJUU npuopumemHblX Hanpa6JLeHuu 

oeRme!lbHocmu no co30aHU10 KOHK)lpeHmHou cpeobz u pa36Umu10 MCl!l02o 

npeonpuHUMameJLbcm6a; 

opzaHU3aUUR KOHcyllbmalJUU no 6onpocaM HCl!lozoo6JLo;)ICeHU5l u 

npUMeHeHUR HOpM 30KOHOOamellbCm6a. (Čl. 8, odst. J) 

*** 

Podnikatel, který provozuje živnost v provozovně podléhající 

kolaudačnímu rozhodnutí, může při slavnostech, sportovních podnicích 

nebo při jiných podobných akcích konaných v obci, v níž se provozovna 
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nachází, prodávat i mimo tuto provozovnu P.PJ!:..C!:.l!.i!JY a ji.11.4..~f2g%í které 

se při těchto příležitostech obvykle nabízí a jejichž prodej je předmětem 

jeho podnikání. Takový prodej je podnikatel povinen oznámit písemně 

obci nebo v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních 

městech městské části nebo městskému obvodu, v nichž se akce koná, 

tak, aby obec oznámení obdržela nejpozději 3 dny před uskutečněním 

akce. (Část L hl. JL § 17, odst. ll) 

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou: 

a) dosažení věku 18 let, 

b) způsobilost k právním úkonům, 

c) bezúhonnost, 

d) předložení dokladu o tom, že fyzická osoba nemá vůči územním 

finančním orgánům státu daňové nedoplatky. Doklad vyhotoví místně 

příslušný finanční úřad, 25a) pokud tento zákon nestanoví jinak. (Část L 

hl. II,§ 6, odst. 1) 

Formální shoda je samozřejmostí, přejděme proto rovnou 

k dalšímu koherenčnímu prostředku lexikální roviny, a to spojkové 

kohezi. 

cPeoepWlbHbze Op2a1-lbl ucno;mumellbHoit 6Jlacmu, opzaHbl 

ucno!lHumellbHOit 6Jlacmu cy6oeKmo6 PoccuitcKoit cPeoepalJUU Y. opzaHbl 

MecmHozo caMoynpa6JleHUR ocyUf,eCm6llRJOm Mepbz no pruMeUf-eHUJO 

3aKa306 Ha npom6oocm6o u nocma6KU cnelJUWlU3Upo6aHH020 

o6opyoo6aHUR Y. UHbzx 6uoo6 npooyKZJUU OllR cy6oeKmo6 MaJlozo 

npeiJnpUHUMamellbCm6a, COOeUCm6yJOm 6 C030aHUU Y. Op2aHU3alJUU 

oeRmellbHocmu cy6oeKmo6 MaJl020 npeonpuHUMamellbCm6a, 

cnelJUWlU3upo6aHHblX onmo6blX pblHK06, RpMapOK npOOYKlJUU 

cy6oeKmo6 MaJlozo npeonpuHUMamellbCm6a, 6 moM lJUCJle nymeM 

npeoocma6JleHUR coopy:JICeHuit, o6opyoo6aHUR, 
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HaxoORUJUXCJl e 2ocyoapcmeemwií 

co6cmeeHHocmu. (Čl. 17, odst. 2) 

TocyiJapcmeeHHGJl noiJiJep:JICKa C01030B (aCCOlJUalJUU} cy6oeK.mOB 

MaJl020 npeiJnpUHUMameJlbCmBa OCYUJeCmBJlJlemCJl nymeM COOeiícmBWl B 

o6ecnetJeHuu ux Ha Jlb20mHblX yc!lOBUJlX noMeUJeHWlMU 1:1. cpeocmeaMu 

cemu, Heo6xoOUMblMU O!lJl oeJtme!lbHocmu yKa3aHHblX co103oe 

(accolJUalJuií) 1:1. co3oaeaeMblX UMU npeonpWlmuií, ytJpe:JICOeHuií 1:1. 

op2aHU3alJuií, a maK:JICe OJlJl npoeeoeHWl op2aHU3alJUOHHblX WLU 

ny6!lUIJHblX MeponpWlmuií, npue!letJeHWl npeocmaeume!leií co1030B 

( aCCOlJUalJUU} cy6oeKmoe MaJl02o npeonpuHUMame!lbcmea K 

n0020mOBK.e npoeK.mOB 3aKOHOB 1:1. UHblX HOpMamUBHblX npaBOBblX 

aKmoe, npo2paMM colJUWlbH0-3KOHOMUIJeCK020 pa3eumWl cy6oeKmoe 

PoccuiícKoií ([JeoepalJUU, npeoocmae!leHWl eo3MO:JICHocmeií O!lJl 

ucno!lb30BaHWl cpeocme Maccoeoií umjJOpMalJUU e lJe!lJlX 

nony!lJlpU3alJUU uoeií MaJl02o npeonpuHUMame!lbcmea. (Čl. 19, odst. 2) 

HapJtoy c npUMeHeHueM MexaHU3Ma ycK.opeHHoií aMopmU3alJuu 

cy6oeKmbl MaJl02o npeonpuHUMame!lbcmea Mozym cnucbzeamb 

OOnO!lHUme!lbHO KaK aMOpmU3alJUOHHble OmiJUCJleHWl 00 50 npolJeHmOB 

nepBOHaiJaJlbHOU CmOUMOCmU OCHOBHblX pOHOOB CO cpOKOM Cfly:JIC6bl 

6o!lee mpex !lem. (Čl. 1 O) 

*** 

Zemře-li podnikatel, mohou v živnosti pokračovat až do skončení řízení 

o projednání dědictví: ( .. .) dědicové ze závěti a pozůstalý manžel, i když 

není dědicem, je-li spoluvlastníkem majetku používaného k provozování 

živnosti, ( ... ). (Část L hl. JL § 13, odst. 1) 

Vyžaduje-li některá z činností uvedených v odstavci 3 koncesi, může ji 

podnikatel provozovat jen v případě, že mu byla na tuto činnost koncese 
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udělena. (Část L hl. L § 7a, odst. 4) 

Fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem mimo území 

České republiky (dále jen "zahraniční osoba'~ může na území České 

republiky provozovat živnost za stejných podmínek fl. ve stejném rozsahu 

jako česká osoba, pokud z tohoto nebo zvláštního zákona nevyplývá něco 

jiného. Pro účely tohoto zákona se za českou osobu považuje fYzická 

osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem na území České 

republiky. Bydlištěm na území České republiky se pro účely tohoto 

zákona rozumí trvalý pobyt na jejím území. 24) (Část L hl. JL § 5, odst. 

2) 

q,ovolme si pominout bližší rozbor temporální souvztažnosti a 
(_ ... · 

problematiku situační koherence (jednotu času, místa, subjektu a média 

komunikace a také jazykového kódu), jež jsou pro normativní texty 

naprostou samozřejmostí, a dále se pak užití elipsy, tj. slovního 

nevyjádření, a vztahy asociační - tyto okruhy jistě zajímavých otázek 

jsou poněkud mimo námi zkoumaný kontext. Podívejme se na časové a 

prostorové orientátory jakožto konektory, jež vztahují děj k okamžiku 

promluvy, příp. zajišťují kontextovou a situační spojitost textu. Ve 

funkci těchto orientátorů vystupují jednak příslovce, jednak také některá 

podstatná jména slovesná: 

IlopaooK HanpaeJteHUJl e 2ocyoapcmeeHHble (MYHUlJUna.nbHble) rjJoHObl 

noooep:JICKU MaJl020 npeonpuHUMameJtbcmea cpeocme U3 

coomeemcmewozyux 6wo:J~Cemoe u nopaooK KOHmpo!lR 3a 

ucnoflb306aHueM yKa3aHHblX cpeocme ycmaHaeJtueawmca 

coomeemcmeywutUMu Op2aHaMU npeocmaeumeflbHou eJtacmu 

(op2a11aMU Mecm11o2o caMoynpaeJteHWl). (Čl. 8, odst. 4) 

(JJeoepa.nbHble op2aHbl ucnoJtHumeJtbHou 6Jtacmu, op2aHbl 

ucnoJtHumeflbHOU 6Jtacmu cy6beKmoe PoccuucKOU (JJeoepalJUU u op2aHbl 
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MecmHo2o caMoynpa6Jtemm pa3pa6ambl6aJOm u OCJ!UieCm6fl.RJOm Mepbl 

no co30aHuJO coom6emcm6yJOUieii uHrjJOpMalJUOHHOU umjJpacmpyKmypbl 

6 lJefl.RX noJtytteHWl cy6oeKmaMu MaJL020 npeonpuHUMameJtbcm6a 

3KOHOMUttecKoii, npa6o6ou, cmamucmuttecKoii, npoU36oocm6eHHo

mexHoflo2uttecKou u UHOU umjJopMalJUU, Heo6xooUMou Ofl.R ux 

3ppeKmU6H020 pa36UmUJl, U 6 lJell.RX o6MeHa Me:JICOY HUMU YKa3aHHOU 

uHpopMalJueu. (Čl. 16, odst. 2) 

lJpOU3600Cm6eHHO-meXHOJl02UlJeCKa5l noooep:JICKa cy6oeKm06 MaJl020 

npeonpuHUMameJtbCm6a MO:J/Cem oc)!Uiecm6fl.Rmbc.R Ha Jlb20mHblX 

ycJt06WlX. Ilpu :JmoM npeonpWlmWl, yttpe:JICOeHUJl u op2aHU3alJUU, 

OCyUJeCm6Jl5l10UJUe npOU3600Cm6eHHO-meXHOJl02UlJeCK)l10 noooep:JICK)l 

cy6oeKmo6 MaJL020 npeonpuHUMameJtbCm6a, noJtb3YJOmc.R flb20maMu 6 

nop.ROKe, ycmaH06JleHHOM Oeucm6y10UJUM 3aKOHOOame!lbCm60M. (Č/. 17, 

odst. 3) 

*** 

Podnikatel vede o osobách splňujících podmínky odborné způsobilosti 

evidenci a uchovává kopie dokladů prokazujících tuto způsobilost 

minimálně 3 roky ode dne ukončení výkonu činností těmito osobami; 

přitom je povinen dodržovat povinnosti stanovené zvláštním právním 

předpisem. 25c) (Část L hl. L § 7, odst. 3) 

Bylo-li živnostenské oprávnění zrušeno z důvodů uvedených v odstavcích 

2 až 4, může podnikatel ohlásit ohlašovací živnost nebo požádat o 

udělení koncese v oboru nebo příbuzném oboru nejdříve po uplynutí 3 

let od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění; 

žádost o udělení koncese v jiném oboru může podnikatel podat nejdříve 

J2Q uplynutí 1 roku od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského 

oprávnění. (Část IV, hl. JIL §58, odst. 6) 
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Jedná-li se o změnu odpovědného zástupce, podnikatel je povinen doložit 

k oznámení doklady podle § 46 a živnostenský úřad v případě, že 

podnikatelem ustanovený odpovědný zástupce splňuje podmínky 

provozování živnosti, provede zápis změny do živnostenského rejstříku a 

současně o tom informuje podnikatele. (Část IV, hl. L § 49, odst. 4) 

Co se týče tematické posloupnosti, jistě nás nepřekvapí, že téma 

je tedy všude umisťováno na začátek výpovědi, kdyžto réma zákonitě na 

její konec. Jedná se totiž o klidné, věcné sdělení a tematická linie je tedy 

v obou textech rozvíjena zřetelným, pevným a promyšleně uspořádaným 

způsobem. 

(5) Prostředky koheze a koherence v překladu obchodního zákona 

Vybaveni nejen teoretickými znalostmi, ale také určitými 

poznatky z praxe, resp. z kontrastivní analýzy původních legislativních 

textů charakterizujme legislativní text překladový, a to zejména 

z hlediska použitých koherenčních prostředků. Vzhledem ke značnému 

rozsahu normativního projevu (jak původního, tak samozřejmě 

překladového) uvažujme pouze úvodní část dokumentu v rozsahu pěti 

tisíc slov, což odpovídá přibližně dvaceti fyzickým stranám. Pro účely 

této práce je tento vzorek zcela dostačující a zároveň poměrně 

reprezentativní. 

(5.1) Obecná charakteristika překladového textu: 

srovnání s textem originálu a paralelním ruským textem 

Podíváme-li se na překlad dokumentu Zákon č. 455/1991 Sb. o 

živnostenském podnikání v redakci ze dne 1.3.2000, tj. ruský legislativní 

text vydaný téhož roku jako Zakon o predprinimateťstve, 455/1991 Sb., 

resp. námi vybraný úsek očima čtenáře překladu, můžeme konstatovat, 

že při překladu byla zvolena strategie důsledné orientace na originál. To 
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se naprosto zřejmě projevuje m1mo jiné v přesném dodržování 

vertikálního i horizontálního členění textu, tj. v míře nominálnosti a 

sevřenosti překladového normativního projevu. Dále pak pozorujeme 

doslovný převod právních skutečností nehledě na praxi, resp. logiku 

vyjadřování souvislostí v právním jazyce, srov. citace z části I, hl. II, § 

ll, odst. 4c: 

.. . podnikatel, který je právnickou osobou se sídlem v České republice. 

Do funkce odpovědného zástupce ustanoví člena statutárního orgánu 

nebo statutární orgán. který splňuje podmínky pro výkon funkce 

odpovědného zástupce podle tohoto zákona ... 

... npeiJnpuHUMame!lb - 10puiJuttecKoe llUl40, c 10puiJuttecKUM aiJpecoM e 

fleutcKoií Pecny6JluKe. OmeemcmeeHHblM npeiJcmaeume!leM OH 

Ha3Hattaem '-l!leHa ycmaeHozo opzaHa WlU ycmaeHoií opzaH, Komopbzií 

omeettaem yc!loeuR.M Oll»- 6blnOJlHemm OOJl:JICHocmu omeemcmeeHHozo 

npeiJcmaeumell»- no Hacmo»-UjeMy 3aKoHy ... 

Můžeme říci, že v přeloženém dokumentu je velmi patrná 

poněkud vyšší míra tzv. překladovosti, jinými slovy - zřejmý vliv textu 

výchozího na text cílový. Ve světle fenoménu překladovosti však 
,_ 

existují na tyto dva výše jmenované jevy dva různé pohledy. Předně, 

v důsledku rozvolnění syntaxe při převodu textu ve směru čeština ~ 

ruština (resp. úpravě horizontálního členění textu při současném 

zachování členění vertikálního, jež se v námi zkoumaném kontextu jeví 

neutrální) se koherentnost textu ve srovnání s paralelním ruským 

normativním projevem (uvažujeme dokument Federaťnyj zakon o 

gosudarstvennoj podderžke ma logo predprinimatel 'stva v Rossijskoj 

Federaci citovaný v předchozí podkapitole) značně zvyšuje, což je pro 

běžného recipienta velmi příznivé. Zároveň však dochází k odchylce od 

ruské normy pro tvoření legislativních textů v rovině syntaxe, jinými 

slovy - překladatelská dvojice nedbá existujících standardů tvorbu 
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legislativních textů v ruském jazykovém prostředí a překládá téměř 

doslovně, tj. řídí se normami pro překlad odborného textu, a to není 

z pohledu lingvistiky správné. Co se týče již zmíněného doslovného 

překladu, ten je vhodný v těch případech, kdy ekvivalentní prostředek 

existuje v obou jazycích, a naopak není za předpokladu, že v cílovém 

normativním projevu zní nezvykle či nepřirozeně, což je zapříčiněno 

rozdílem ve stylistické (nikoli lexikální či gramatické) normě obou 

jazyků. Nicméně, vraťme se k problematice syntaxe, přesněji k míře 

sevřenosti překladového textu. Můžeme s jistotou prohlásit, že míra 

sevřenosti se při převodu textu ve směru čeština-----+ ruština podobně jako 

míra nominálnosti snižuje, syntax se celkově rozvolňuje. Vzhledem 

k obecným požadavkům na překlad legislativních projevů do ruského 

jazyka jí je třeba posílit; zde bychom mohli navrhnout tzv. genitivní 

řetězec. A však zvážíme-li opět situaci, resp. koherentnost přeloženého 

textu z pohledu recipienta, nelze tvrdit, že tato důsledná opora o výchozí 

text textu překladovému jednoznačně škodí. Co se týče opakování 

pojmenování, resp. pronominalizace (viz. dále) nejsou v českém ani 

ruském právním textu na závadu, ba naopak: posilují koherenční vztahy. 

Nevhodné je pouze používání v ruském, byť překladovém textu 

neurčitých zájmen s příponou -Hu6yob. Při překladu ho lze snadno 

nahradit za stylisticky vhodnější -JlU6o. 

Překladatelé se také dopouští řady drobných gramatických 

prohřešků, za všechna můžeme uvést příklad z pokračování již 

citovaného odstavce: 

.. . Nelze-li odpovědného zástupce ustanovit z uvedených osob, 

ustanovuje podnikatel odpovědného zástupce z jiných osob . 

... EcllU Hem 603MO;}ICHOCmU omeemcmeeHHblM 

npeocmaeumelleM Kozo-Hu6yob U3 6blme npueeoeHHblX llUl4, 

npeonpuHUMamellb Ha3Half.aem omeemcmeeHHblM npeocmaeumelleM 

K020-HU6yob opy2020. 
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Pro ruštinu by bylo mnohem typičtější a přirozenější vyjádřit 

smysl uvedeného citátu např. následujícím způsobem: 

.. . llpu omcymcm6uu 603MO:JICHocmu Ha3HatteHUR om6emcm6eHHblM 

npeocma6umeJLeM flUZJO U3 6bluteyJ<.a3aHHozo cnuc1<.a npeonpuHUMameJLb 

Ha3Hattaem Om6emcm6eHHblM npeocma6umeJLeM Opyzoe flUlJO. 

Tento nedostatek se nám však jeví jako méně závažný, poněvadž 

se dá lehce odstranit prostřednictvím těsnější spolupráce 

s profesionálním redaktorem, popř. dostatečně pečlivým korektorem, 

jenž je rodilým mluvčím ruského jazyka. 

Dvojice Hana Horová - Miroslav Koláč, která překlad pro 

společnost Humanitarian technologies vypracovala, se však celkově 

ukázala jako kvalitní tandem schopných překladatelů vybavených 

dobrou odbornou znalostí právní problematiky. Překladatelé převedli 

výchozí normativní projev poměrně přesně a místa, kdy to bylo z jejich 

pohledu potřebné, dokonce vybavili stručnými, nicméně výstižnými 

komentáři pod čarou, jež pomáhají ruským podnikatelům, resp. cílové 

skupině recipientů, jíž je tento překlad určen, snadnějšímu pochopení 

textu, resp. veskrze českých reálií. Větší explicitnost není u překladu 

tohoto typu textu závadou, někdy je dokonce žádoucí -jako v tomto 

případě. Uveďme jen některé z vysvětlivek, jež nás přivádí k zamyšlení 

nad problematikou bezekvivalentní slovní zásoby: 

živnostenský úřad - MecmHoe ynpa6JteHue no KoHmpomo 3a 

npeonpuHUMameJLbCm6oM 

živnostenský list- npeonpuHUMameflbCKoe c6uoemeJLbcm6o 

rodné číslo-YHUKaJlbHbtií lJurftpo60U KOO, oa6aeMblU 6 lfexuu Ka:JICOOMY 

tteJLo6eK)I 6Mecme co c6uoemeJLbCm6oM o po:JICOeHuu 
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IČO - tJUfjJpo«ou KOO, npuc«au«aeMblU npeonpuHUMamemo npu 3anucu 

6 mop206blU peecmp 

odpovědný zástupce - om«emcm«eHHblU npeocma«ume!lb 

provozovna - npoU3600cm«eHHbze Mecma, m. e. KOHKmpemHble Mecma, 

zoe ocJIU1eCm«;memcR npeonpuHUMameflbCKaR OeRmeflbHocmb, Hanp. 

oqmc, cl<JlaO, mopzo«aR motJKa 

Je patrné, že za stávající existence plurality pohledů na možnosti 

převodu reálií by bylo možné přeložit některé z výše vysvětlených 

termínů jinak, např. IČO jako lfHH, tj. uoeHmufjJuKatJUOHHblU HOMep 

HaJlozon!lameflbll.f,UKa, což je vžitý a běžně používaný pojem v ruském 

kulturním a jazykovém prostředí, nebo živnostenský list jako 

npeonpuHUMameflbCKaR flUtJeH3UR, popř. flUtJeH3UR npeonpuHUMameflR, 

ovšem to jsou drobnosti, jež nemají na pozadí skvě~é odvedené práce 

překladatelů valný význam. Jedinou výhradou, kterou bychom snad 
-· "\" 

mohli uplatnit, je používání synonym, resp. záměna jedněch termínů 

jinými (např. npeonpuHUMame!lbcm«o Oe!lo, OeRmeflbHocmb, 

npeonpwtmue; npa«o - pa3peweHue). Na tuto skutečnost však 

překladatelé sami upozorňují v jednom z komentářů a zároveň podávají 

vysvětlení, co je k tomuto rozhodnutí vedlo. Srov. citace z části I, hl. II. 

§ 7a, odst. 2: 

O provozování živnosti průmyslovým způsobem rozhodne na návrh 

podnikatele a po předložení dokladů prokazujících skutečnosti podle 

odstavce 1 písm. a) a b) živnostenský úřad oprávněný k vydání průkazu 

živnostenského oprávnění pro živnosti provozované průmyslovým 

způsobem. V návrhu musí být předmět podnikání vymezen s dostatečnou 

určitostí a jednoznačností, přičemž navrhovatel není vázán názvy 

živností podle příloh č. 1 a 2 tohoto zákona. Zamítnutí návrhu 
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podnikatele na provozování ohlašovací živnosti průmyslovým způsobem 

nemá vliv na vznik práva provozovat živnost. Po právní moci rozhodnutí 

o zamítnutí návrhu podnikatele na provozování ohlašovací živnosti 

postupuje živnostenský úřad podle§ 47 a násl. tohoto zákona. 

Bonpoc o6 ocylJ1ecmellenuu npeonpunUMamellbCKoií oe.H.meJlbHocmu 

npoMbtlWleHHblM cnoco6oM peutaem no npeoJloJJCenwo 

npeonpunUMamell.H. u npeoa.H.ellenuu ooeyMenmoe, noomeepJJCa10lJ1UX 

fjJaKmbt no cm. I, nynKmbl a) u b) npeonpunUMamellbCKoe ynpaellenue, 

npaeo ebtoamb pa3peutenue na oe.H.meJlbHOCmb, 

OCYlJ1ecmell.H.eMy10 npoMbllWleHHblM cnoco6oM. IlpeolloJJCenue OOJlJJCHo 

cooepJJCamb onpeoellenue npeoMema npeonpunUMamellbcmea 

oocmamottHO 5/.CHO u OOH03HattHO, nputteM 3a5l6UmeJlb ne o6man 

npuoepJJCueambc.H. na3eanuií euooe npeonpunUMamellbcmea no 

npwwJJCeHU.H.M 1 u 2 nacmo.H.lJ1eco 3aKona. OmKJwnenue npeoJloJJCemm 

npeonpunUMamell.H. OCYlJ1ecmell.H.mb npeonpunUMamellbcmeo 

3a5l6Jlennozo muna npoMbllWleHHblM cnoco6oM ne ellU.H.em na 

603HUKH06enue npaea OCYlJ1eCm6ll.H.mb oe.H.meJlbHOCmb. B Cllyttae 

omKflonenU.H. npeoJloJJCeHU.H. npeonpunUMamell.H. 10puouttecKa5l 

np014e0ypa npeonpUHUMamellbCK020 ynpa6JleHU.H. noOttUH.H.emC.H. §§ 47 U 

nocJleo. nacmo.H.lJ1eco 3aKona. 

Dovolme si ještě několik poznámek k citovanému odstavci. Při 

převodu do ruštiny dochází k multiverbizaci (eonpoc o6 ocylJ1ecmellenuu 

npeonpunUMamellbCKoií oe.H.mellbnocmu) a překladatelé ji velmi správně 

vystihují, avšak elipsa v posledním větném celku již vhodná není, srov.: 

B cllyttae omllonenU.H. npeolloJJCeHU.H. npeonpunUMameJlR no 

ocyutecmeJleHUIO npeonpUHUMamellbCKOU OeRmellbHOCmU 3a5l6JleHH020 

muna 10puouttecKa5l npo14eoypa npeonpunUMamellbCKOco ynpaeJleHU.H. 

noottunRemcR §§ 47 u nocJleo. nacmORlJ1eco 3aKona. 
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Nejlepším možným překladatelským řešením není ani zkrácení slovního 

spojení v téže větě (vhodnější: ... u noc!leOylOUJUM HacmoRUJe2o 3aKoHa). 

Co se týče této slovní šablony, také bychom mohli navrhnout 

multiverbizaci a další drobnou úpravu ( ... § 47 u nocJleoylOUJUM 

no!loJICeHUJl.M HacmoRUJe2o 3aKoHa). Avšak není vyloučeno, že 

v takovém případě bychom mohli očekávat zcela oprávněný protest ze 

strany H. Horové a M. Koláče: pozměnili jsme totiž původní vyjádření 

odkazu na určité položky v zákoně (§§ 47 na § 47) - a jakákoli 

nepřesnost či pochybení formálního rázu je v textech normativních 

projevů naprosto nepřípustná. 

Z našich úvah je zřejmé, že překlad právního textu není zdaleka 

jednoduchá záležitost připouštějící pouze jedno a zaručeně správné 

řešení. Překladatel si nevystačí jen s dokonalou znalostí terminologie a 

míry její ekvivalence, poněvadž musí mít také povědomí o plné či 

částečné shodě ve významu používaných termínů a v neposlední řadě 

musí mít na zřeteli též mezery ve významovém poli, tj. nejen nulové 

ekvivalenty, ale také např. nerovnoměmost zastoupení obecných 

(generických) a specifikovaných významů. Dalším důležitým 

předpokladem bezproblémového zvládnutí právního překladu je 

orientace v právní problematice, která značně usnadňuje pochopení textu 

originálu a tedy i převod výchozího textu do cílového jazyka. Jak již 

jsme zmínili v kapitole věnované překladu právních projevů, naprostou 

nutností je také hluboké proniknutí do podstaty právního substylu v obou 

jazycích, výchozí češtině i cílové ruštině, a ujasnění si plánu a celkového 

rozložení textu. Důsledná gramatická příprava je pak předpokladem 

správného převodu vazeb, prostého případné kontaminace (máme na 

mysli změnu např. záměnu pádu při převodu slovního spojení slovesa a 

substantiva) či interferencí. 

Co se týče jazykové stránky, nevyskytují se mezi oběma 

sledovanými jazyky v rovině lexikální, v oblasti slovotvorby ani v 

užívání jednotlivých druhů pojmenování žádné zásadní rozdíly, zvýšené 

opatrnosti je proto třeba dbát pouze při překladu právních termínů a 
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šablon. Všechny termíny a jazykové šablony je nutno vyhledat a ověřit 

v paralelních textech či lépe během konzultací s odborníky a převést do 

cílového jazyka "hotovým" výrazem, nikoli po částech. Dále musíme 

mít na paměti, že obsah termínů může být a zpravidla bývá v rozdílných 

právních systémech různý, což je zapříčiněno neexistencí totožných 

právních systémů. Vhodným řešením je důsledné porovnávání 

jednotlivých definic problematických právních termínů. 

Máme-li za úkol hodnotit analyzovaný překlad, pak můžeme říci, 

že díky přesnému a důslednému převodu všech skutečností a upřímné 

snaze překladatelů respektovat zásady tvorby legislativních textů (jež se 

ale poněkud liší od zásad překladu textů odborných, jimž se 

překladatelská dvojice blíží spíše) v ruském jazykovém prostředí se 

čtenář překladu dostává do prakticky rovnocenného postavení 

v porovnání se čtenářem originálu. V textu dále nejsou žádné 

významové posuny ani vynechaná místa, a proto i přes menší odchylky 

od již zmíněných norem můžeme považovat překlad za zdařilý. Tato 

skutečnost však nevylučuje možnost pořízení nového překladu, či možná 

lépe: doplnění a úpravy překladu stávajícího, což může být vnímáno 

lingvisty s potřebnými znalostmi v oblasti práva a právního jazyka jako 

výzva. 

(5.2) Prostředky koheze a koherence v překladovém textu 

Nyní se podívejme na prostředky, jejichž prostřednictvím se 

v textu překladu živnostenského zákona dosahuje věcné, myšlenkové a 

komunikační integrity. Podobně jako v původních textech, jež jsme 

analyzovali v předchozí kapitole, se jedná zejména o opakování 

pojmenování, pronominalizaci, spojkovou kohezi, používání časových a 

prostorových orientátorů a hyponym, hyperonym a kohyponym. Stejně 

jako v případě původních textů je formální shoda, temporální 

souvztažnost, situační a pragmatická koherence samozřejmostí a sled 

tematických posloupností odpovídá normě odborného, popř. 
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administrativního stylu. Nebudeme zde uvádět příklady použití všech 

koherenčních prostředků a soustředíme se pouze na zájmena a také 

hyperonymně-hyponymní vztah. V prvním případě se pokusíme zjistit, 

jaké druhy zájmen se v tomto textu vyskytují nejčastěji a zda je 

pronominalizace podstatnou složkou koherence normativních projevů 

(zde zastoupených obchodním, resp. živnostenským zákonem), či pouze 

okrajovým a nepříliš významným jevem. V druhém případě si přiblížíme 

vyjadřování nadřazených a podřazených pojmů v námi vybraném úseku 

překladového legislativního textu, a ověříme si, zda se vykytují pouze ve 

výčtech či nikoli. 

Statistická data upřesňující výskyt zájmen v námi vybraném 

úseku dokumentu Zakon o predprinimateťstve, 455/1991 Sb. jsou 

shromážděny v následující tabulce: 
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Druhy zájmen Výskyt (mj. ve skloňované podobě) 

Cást I, hl. I Cást I, hl. II 

osobní I miqHbie - 01-1, 01-1a, 01-10 (27) 

zvratná I - -

B03BpaTHOe ce6Jl 

přivlastňovací I ux (1), C60U (2) ezo, ee (13), c«oií ( 4) 

IIpHTSDKaTeJibHbie 

ukazovací I - 3mom (23), mmwií 

YKa3aTeJibHbie (2), mom (7) 

určovací I iJpyzoií (2) iJpyzoií (6), «ecb (1), 

orrpe,D;eJIHTeJihHbie Ka:JICiJbzií ( 1) 

tázací I ~<.omopbzií (2) l<.OmOpblU (31 ), Kmo, 

BorrpocHTeJibHbie I I IJmo (7) 

vztažná/ 

OTHOCHTeJibHbie 

neurčitá I - ~<.mo- HJIH IJmo-

Heorrpe,D;eJieHHbie 1-LU6yiJb {3), 1<.a1<.oií-

Jlu6o (1) 

záporná/ - -

OTpHIIaTeJibHbie 

Celkem 7 126 

Po pečlivém přezkoumání textu jsme došli k závěru, že jsou 

zájmena v úvodní části dokumentu v rozsahu přibližně pěti tisíc slov 

zastoupena poměrně skromně, a to 133 případy, v přepočtu necelými 

třemi procenty všech slov. Nejvíce jsou zastoupena zájmena ukazovací a 

vztažná, následují je zájmena osobní a přivlastňovací. Vzhledem 

k dostatečné reprezentativnosti námi vybraného vzorku není důvod se 

domnívat, že se bude míra pronominalizace ve zbývající části 

dokumentu lišit. Dodejme, že takové zastoupení je pro texty tohoto 
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druhu, resp. odborný styl obvyklé.44 Přes relativně skromné zastoupení 

na pozadí jiných slovních druhů hrají zájmena v normativních projevech, 

ať už původních (českých i ruským), tak také samozřejmě překladových, 

důležitou úlohu a podstatnou měrou přispívají ke koherentnosti textu. 

Nyní přejděme k tzv. vztahu vzájemného zahmování45
, tj. 

hyperonymům a hyponymům, resp. jejích použití v překladovém textu 

Zakon o predprinimatel'stve, 455/1991 Sb. Ukažme na příkladech, že 

vztah části a celku, resp. analogický vztah jednotlivec- skupina, jakožto 

jeden z prostředků koherence/e v námi vybraném úseku legislativního 

dokumentu reprezentujícím celý překladový normativní projev vyskytuje 

výhradně ve výčtech. 

06U{.ue mpe6o6aHwt Ofl5l npeonpuHwwameJtbCm6a cymb cJteOy10zq.ue: 

a) OocmuJICeHUe 603pacma 18 Jtem, 

b) cnoco6HOCmb K 10pUOUIJeCKUM Oeiícm6URM, 

c) Hecyowwocmb, 

d) npeOo5l6JteHue 001fYMeHma o moM, 11mo no omHomeHU10 K 

2ocyoapcm6y y pU3utJecKo2o flUlJa He wweemc5l HaJt0206oií 

3aOOJlJICeHHOCmU. 6blOacm coom6emcm6y10zq.ee 

meppumopuaJtbHoe puHaHC06oe ynpa6JteHue (HaJt0206a5l UHcneKlJUR). 

(<7ástl, hL II §6, odst. 1) 

BuObl npeonpuHwwameJtbcm6a cymb cJteiJy10zq.ue: 

a) 3a5l6JteHHble, KomopblMU npu 6blnOJtHeHuu onpeoeJteHHblX ycJto6uií 

MOJICHO 3aHUMambC5l Ha OCH06e 3a5l6JleHUR, 

b) pa3pemumeflbHble, KOmOpblMU MOJICHO 3aHUMambC5l Ha OCH06e 

KOHlJeccuu. (<7ást I, hL II, § 9) 

J]OK)lMeHmOM, npa6o 

npeonpuHwwameJtbC1fY10 Oe5lmeJtbHOCmb, 5l6Jt5lemc5l: 

44 Srov. např. Rachmanin: 1973 
45 Srov. Grepl: 2001 
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a) npeOnpUHUMameJlbCKOe C6UOemeJlbCm60, 00Ka3bl6a10Ufee 

6blnOJlHeHue yc!loeuu, onpeOeJleHHblX HacmoRUf.UM oozoeopoM OJlJl 

3aJteumeJlbHozo OJlJl 3aJteumeJlbH02o npeonpuHwwamellbcmea, c 

oaHHblMU no peecmpy npeonpuHwwameJleu, a oo ebzoattu 

npeOnpUHUMameJlbCK020 C6UOemeJlbCm6a KOnUH 3aJl6JleHUH C 

omMemKou o moM, ttmo opuzuHaJt 6blJl nooaH coomeemcmey10UfeMy 

npeonpuHwwameJlbCKOMY ynpaeJleHU10, 

b) KoHyeccuoHHblU Jlucm c oaHHblMU no peecmpy npeonpuHwwameJleu; 

oo 6blOattu - npaeoMottHoe peUteHue, KomopblM 6blJla 6blOaHa 

KOHlJeccUH. (Část L hl. JL § 1 O, odst. 2) 

flpeOnpUHUMameJlbCKOe C6UOemeJlbCm60, peUleHUe O 6bl0atte 

KOHyeccuu, KOHyeccuoHHblU Jlucm u yoocmoeepeHue no cm. 3 Jl6JlJl10mCR 

ny6JlUllHblMU OOK)JMeHmaMu. (Část L hl. JL § 1 O, odst. 4) 

/fllR lJe!leu 3mozo 3aKoHa 3mozo 3aKoHa npoU3eoocmeeHHblM MecmoM 

CllUma10m maK:JICe KUOCK, nepe06U:JICHOU KUOCK U aHa!l02UllHble 

coopy:JICeHUH, Ha3HatteHHble OllJl npooa:JICU moeapa u OJlJl 

npeoocmaeJleHUH yc!lyz. (Část L hl. JL § 17, odst. 1) 

Hypotéza, kterou jsme formulovali, se prokázala jako správná, 

což dokazují příklady. 

Nyní shrňme získané poznatky. Problematika koherentnosti 

legislativních textů, zejména pak textů překladových, je velmi široká a 

nesmírně zajímavá, zasluhuje si hlubší zkoumání a zapojení do společné 

práce dalších jazykovědců. Naneštěstí není oblast odborného a 

administrativního stylu, popř. zkoumání právního jazyka jakožto 

zvláštního útvaru na pomezí těchto dvou stylů, mezi lingvisty a 

překladateli příliš oblíbená. Filologové se raději věnují pestřejší a 

živější, můžeme-li to tak říci, oblasti uměleckého překladu. O této 

skutečnosti svědčí nejen objem překladové krásné literatury, ale také 

množství odborných publikací a statí pojednávajících právě o 
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problematice uměleckého překladu. Vzhledem k existenci a neustálému 

upevňování moderním trendů, jež byly nastíněny v úvodu této práce (mj. 

sbližování kultur46
, svoboda pohybu mezi státy a možnost podnikání v 

zahraničí), ale velmi ostře vyvstává otázka kvalitního překladu odborné 

či administrativní literatury. Postupnými úvahami a konfrontací nových 

poznatků získaných z praktického rozboru jednak původních textů, 

jednak srovnání textu původního s jeho překladem, s odbornou 

literaturou jsme došli k závěru, že chceme-li být schopni vypracovat 

překlad normativního projevu na opravdu vysoké úrovni, pak se musíme 

nejen ovládnout své pracovní jazyky na perfektní úrovni, ale také 

vybavit se odbornými znalostmi, v našem případě z oblasti práva, a dále 

pak dokonale zvládnout tzv. právní jazyk. 

(6) Závěr 

Předně si musíme uvědomit, že některé problémy jsou v této 
v·-··'\. ___ ... <""'\.r•" ', ·•···· \ •••. ·• 

práci pouze nastíněny, nikoli vyřešeny. Je tedy nutná další analýza, která 

by měla pro dosud neucelenou teorii právního překladu obrovský 

význam. Zajímavými okruhy v rámci této problematiky jsou mj. otázka 

převodu bezekvivalentní slovní zásoby, pojmenování víceslovných či 

sdružených, dále pak míry abstrakce v právním překladu a legislativních 

textech vůbec, záležitost přejímání pojmenování z cizích jazyků a 

tendence opačná, tj. snaha upřednostňovat v případě možnosti volby 

pojmenování domácí. Neméně atraktivní je pak problematika slovesných 

klišé hojně využívaných v normativních projevech, kam přešly 

z jednacího stylu, a otázka dodržování jazykového úzu. 

Nyní shrňme hlavní rysy právního textu a jednoho z jejich útvarů 

- obchodního zákona - a zopakujme si, na co je třeba dbát zvýšené 

46 Jako poznámku na okraj nebo spíše zajímavost uveďme, že různojazyčné projevy 
tvoří neoddělitelnou součást mezilidské komunikace již pět tisíc let (je prokázáno, že 
ve třetím tisíciletí před Kristem vykládal asyrský král Sargon své činy ve třech 
jazycích), nicméně pouze v posledních 15 letech se do centra myšlení o překladu 
dostává jeho pojetí jako projevu mezikulturní variability. (Srov. Králová: 1994) 
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opatrnosti při jejich překladu. Charakteristika legislativních textů 

obsahuje jak rysy stylu odborného, tak rysy stylu jednacího, popř. 

administrativního. Vedle všeobecného gramatického základu je pro něj 

příznačné použití odborného názvosloví (terminologie), přičemž termíny 

jsou díky svým definicím v rámci jednoho oboru - v našem případě 

práva a obchodu- naprosto jednoznačné. Slovní zásoba není rozsáhlá, je 

spisovná a kromě termínů je nasycená jazykovými šablonami. Syntax je 

značně složitá, vyznačuje se vysokou průměrnou délkou vět, vedlejšími 

větami s několikanásobným stupněm podřízenosti, dlouhými výčty a 

poměrně skromným využitím koherenčních prostředků. Celková povaha 

tohoto stylového útvaru je knižní, což ještě více podtrhuje vysoký stupeň 

nominálnosti a sevřenosti výrazu. Styl právních projevů pak můžeme 

definovat jako jazykový subsystém funkčně vázaný na označování 

právních skutečností na základě doplňkové odborné kompetence 

v oblasti práva. 

Základní požadavky na právní jazyk vyplývají z jeho funkční 

vázanosti na označování právních skutečností a přenos informací 

prostřednictvím právního projevu na základě výběru příslušných 

jazykových znaků z rejstříku právního subsystému. Mimo jiné se jedná o 

maximální významovou přesnost (posuzujeme-li právní jazyk z hlediska 

lingvistiky; z hlediska práva pak není vyloučené, že více žádoucí jsou 

vágní formulace, jež umožňují několikerý výklad právních norem a tedy 

možnost případného ospravedlnění či vyloučení neviny v nejasných 

záležitostech, zejm. u soudu), jednoznačnost, přiměřenou stručnost, 

srozumitelnost, ustálenost, ústrojnost, úkonnost a v neposlední řadě 

neexpresivnost. Zároveň je třeba důsledně respektovat stylistické normy 

pro tvorbu právních textů v jazykovém prostředí, jež je vlastní cílovému 

jazyku (v našem případě se jedná o ruštinu). Z hlediska lingvistiky je 

tento požadavek upřednostňován před požadavkem větší míry 

koherentnosti textu. 
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Resumé 

Práce je věnována problematice koherenčních vztahů v ruském 

překladovém textu, na něž se nahlíží jednak ve srovnání s analogickou 

problematikou v původním ruském textu, jednak ve vztahu ke kohezi a 

koherenci původního českého textu, jež je výchozím textem pro překlad 

do ruštiny. Všechny zmíněné normativní projevy patří do oblasti 

obchodního práva; praktickému rozboru předchází poměrně podrobná 

teoretická průprava opřená o poznatky získané především z prací 

předních českých a ruských lingvistů věnovaných otázkám odborného a 

administrativního stylu, na jejichž hranici se nachází právní styl, jednak 

problematice právního překladu či otázkám koheze a koherence 

v obecnější rovině. 

Pe3roMe 

HaCTO.SIIIJ;a.si pa6oTa IIOCB.SIIIJ;eHa paCCMOTpeHIUO BOIIpOCOB 

Kore3HH H KorepeHIJ;HH B TeKcTe nepeao,n;a c qemcKoro Ha pyccKHH .si3biK 

KaK C TOqKH 3peHH.si CpaBHeHH.si C IIO,ll;JIHHHbiM pyCCKHM TeKCTOM, TaK 

yqHTbiBa.si aHaJIOrHqHyiO npo6JieMaTHKy B TeKCTe OpHrHHaJia Ha 

qemcKOM .si3hlKe. PaccMaTpHBaeMI>Ie HOpMaTHBHbie npaaoBbie aKTbi 

OTHOC.siTC.si K 06JiaCTH KOMMepqecKoro npaaa; npaKTHqeCKOMy aHaJIH3Y 

npe,n;mecTayeT no,n;po6Hoe TeopeTHqecKoe BBe,n;eHHe, ocHOBbiBaiOIIJ;eec.s~ 

Ha IT03HaHH.siX, HaKOITJieHHbiX B XO,ll;e pa60Tbl CO CITeiJ;HaJibHOH 

JIHTepaTypOH Ha qemCKOM H pyCCKOM .si3biKe, ITOCB.siiiJ;eHHOH p.s~,n;y 

BOITpOCOB KacaTeJibHO HayqHoro H OcpHD;HaJibHO-,n;eJIOBOrO CTHJieH, Ha 

rpaHHIJ;e KOTOpbiX HaxO,ll;HTC.si CTHJib npaBOBOro ,ll;OKYMeHTa, ,n;anee 

aonpocaM nepeao,n;a npaBOBbiX ,n;OKYMeHTOB, a TaK:>Ke Kore3HH H 

KOrepeHIJ;HH H 06IIJ;eM ITJiaHe. 
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rocy):(apCTBeHHOll IIO):():(ep)!(Ke Manoro rrpeAIIpllHllMaTeiTLCTBa 

1. rocy):(apCTBeHHM IIO):():(ep)!(Ka Manoro rrpeAIIpllHllMaTeJILCTBa B 

POCCllllCKOll <l>eAepaijHll ocyrnecTBmeTCJI B COOTBeTCTBllll C HaCTOji!llllM 

<l>e):(epanhHblM 3aKOHOM, ll3):(aBaeMb!Mll B COOTBeTCTBllll C HllM llHb!Mll 

CÍJe):(epanLHLIM!f 3aKOHaMll, YKa3aMll IIpe3ll):(eHTa PoccllŘCKOií <I>eAepaJ.1llll, 

rrocTaHOBrreHI!j!Mll IIpaBllTeiTLCTBa PocclliícKoň <I>eAepaJ.1llll, a TaK)!(e 

3aKOHaM!f ll llHb!Mll HOpMaTllBHb!Mll 11paBOBb!Mll aKTaMll cy6'beKTOB 

PocclliícKoií <I>eAepaJ.11lli. 

2. Ecnll Me)!():(JHapoAHLIM AOrosopoM PoccllŘCKoií: <l>e):(epal.1llll 

yCTaHOBJieHL! llHLie rrpaBHJia, 'leM rrpeAJCMOTPeHHb!e HaCTOJ!IllllM 

<l>e):(epanLHb!M 3aKOHOM, TO IIpllMeHJI!OTCJI IIpaBHJia Me)!():(yHapOAHOrO 

AOroBopa. 

CTaTLll 2. Pa3rpaHll"'eHlle IIOJIHOMO"'llň Me)!():(J PoccllňcKoií <l>e):(epal.1lleň 

ll cy6'beKTaMll PocclliíCKOií <I>eAepal.1llll 

1. Be):(eHlliO PocclliícKoií <I>eAepal.1llll IIOAITe)!(aT orrpe):(eJieHlle o6lllllX 

11pllHI.1lliiOB, IIpllOpllTeTHblX HarrpaBrreHllll ll MeTOAOB rocy):(apCTBeHHOll 

rroMep)!(KH Manoro rrpe):(rrpllHllMaTeJihCTBa B PoccllňcKoií <l>e):(epal.1llll, 

yCTaHOBJieHlle 110pji):(Ka C03):(aHllji ll ):(ejiTeJibHOCTll CÍJe):(epanbHblX opraHOB 

rocy):(apCTBeHHOll BJiaCTll B 06JiaCTll rocy):(apCTBeHHOll IIO):():(ep)!(KI! Manoro 

rrpe):(rrpllHllMaTeJibCTBa, pa3pa6oTKa ll peanll3aJ.1llji CÍJe):(epanbHbiX rrporpaMM 

pa3BllTI!ji ll IIOMep)!(Kll ManOrO rrpe):(IIpllHllMaTeJibCTBa, CÍJllHaHCllpyeMblX He 

MeHee 'leM Ha 50 IIpOI.1eHTOB 3a C"!eT Cpe):(CTB CÍJe):(epanbHOrO 6IO):()!(eTa ll 

crreijllanll3llpOBaHHbiX BHe6IO):()!(eTHbiX CÍJOH):(OB PocclliícKoií: <l>e):(epal.1llll, 

ycTaHOBJieHlle JibrOT ):lm cy6'beKTOB Manoro rrpe):(IIpllHllMaTeJibCTBa 110 

cpe):(epanbHbiM HanoraM ll llHbiM IIJiaTe)!(aM B CÍJe):(epanbHbrn 6IO):()!(eT ll 

crreijllanll3llposaHHbie BHe6IO):()!(eTHbie CÍJOH):(bi PoccllŘCKOií <l>e):(epal.1llll. 

2. Cy6'heKTbl PoCCllllCKOll <l>e):(epal.1llll B COOTBeTCTBllll CO CBOllMll 

110JIHOMO"lllj!Mll perua!OT BCe B011p0Cbl B 06JiaCTll IIO):():(ep)!(Kll Manoro 

rrpe):(IIpllHllMaTeJibCTBa, B TOM "'llCJie MOryT IIpllMeHJ!Tb ):(OIIOJIHllTeJibHbie 

Mepbl IIO IIO):():(ep)!(Ke Manoro rrpe):(IIpi!HllMaTeJibCTBa 3a C"'eT C06CTBeHHb!X 

cpe):(CTB ll pecypcos. 

CTaTbll 3. Cy6'beKTLI Manoro rrpeAIIPllHHMaTeJILCTBa 

1. IJOA cy6'beKTaMll ManOrO rrpeAIIpllHllMaTeJILCTBa IIOHllMa!OTCJI 

KOMMep"'eCKlle opraHll3aijllll, B yCTaBHOM KaiillTane KOTOpbiX ):(OAA yqaCTI!ji 

PoccllňcKoň <l>e):(epal.11lli, cy6'heKTOB PoccllŘCKOií <I>eAepal.1llll, o6!llecrneHHLIX 

ll peJIHrll03HblX opraHll3aijllll ( 06'be):(llHeHIIŘ), 6narOTBOpllTeJILHblX ll llHblX 

CÍJOH):(OB He rrpeBbllilaeT 25 IIpOijeHTOB, ):(OAA, rrpllHa):(Jie)!(a!liM OAHOMY llJill 

HeCKOJibKllM !Opll):(I!"'eCKHM JillijaM, He JIBJIJI!O!llllMCJI cy6'heKTaMll Manoro 

rrpeAIIpllHllMaTeJibCTBa, He rrpeBbililaeT 25 IIpOijeHTOB ll B KOTOpbiX cpe):(HJIJI 

"'llCJieHHOCTb pa60THllKOB 3a OT"'eTHblll rrepllOA He rrpeBbllilaeT CJie):(YJO!llllX 

rrpe):(eJILHLIX ypoBHeií: (ManLre rrpe):(rrpllj!TI!ji): 

B IIpOMbiiiiJieHHOCTll - 100 "!eJIOBeK; 

B CTPOllTeJILCTBe - 100 qenoBeK; 

Ha TPaHcrropTe- 100 qerroBeK; 

B CeJILCKOM X03JillCTBe - 60 "!eJIOBeK; 

B HayqHO - TeXHll"!eCKOll CCÍJepe - 60 "!eJIOBeK; 

B OIITOBOll TOproBrre - 50 "!eJIOBeK; 

B p03Hll"'HOll TOprOBJie ll 6n!TOBOM 06CITJ)!(llBaHllll HaCeJieHI!ji -

30 "!eJIOBeK; 

B OCTanhHb!X OTPaCmX ll IIpll ocyrneCTBJieHllll ):(pyrllX Bll):(OB 

):(eliTeJILHOCTll - 50 "'eJIOBeK. 

flo):( cy6'beKTaMll Manoro rrpe):(IIpllHllMaTeJihCTBa 110HllMa!OTCJI TaK)!(e 

CÍJll3ll"!eCKHe Jillija, 3aHllMa!O!lllleCJI rrpe):(IIpllHllMaTeJILCKOll ):(el!TeJibHOCTb!O 

6e3 o6pa3oBaHI!ji IOpllAll"'ecKoro JillJ.1a. 

ManLre rrpeAITPI!j!Tllji, ocyrnecTBITli!O!lllle HecKOJihKO BllAOB ):(el!TeJILHOCTll 

(MHOrOIIpOCÍJlliTbHbie), OTHOCJITCJI K TaKOBblM IIO KpllTepllj!M TOrO Bll):(a 

):(el!TeJibHOCTll, AOAA KOTOpOrO l!BmeTCJI Hall60JiblileŘ B rO):(OBOM 06'beMe 

060p0Ta llJill rOAOBOM 06'beMe IIpll6biJill. 

2. CpeAHllll 3a OT"'eTHLIŘ rrepllOA "'llCJieHHOCTh pa6oTHllKOB Manoro 

rrpe):(11pllj!TI!ji orrpe):(eAAeTCll C yqeTOM BCeX ero pa60THllKOB, B TOM "'IICJie 

pa60Ta!O!llllX IIO ):(OrOBOpaM rpa)!():(aHCKO - rrpaBOBOrO xapaKTepa ll IIO 

coBMeCTllTeJibCTBY c yqeToM peanLHO OTPa6oTaHHoro BpeMeHll, a TaK)!(e 

pa6oTHllKOB rrpeACTaBllTerrhCTB, CÍJllJillanos ll Apyrllx o6oco6neHHhiX 

rroApa3):(erreHllň yKaJaHHoro IDpll):(ll"!ecKoro JillJ.1a. 



3. B crryqae rrpeBhiiiieHHl! MaJihiM rrpeJ:~IIPHl!TlleM ycTarrosrreHHoň 

HaCTOHH]eŘ CTaTheŘ qllCJieHHOCTll )'Ka3aHHOe rrpe):(IIpHl!Tlle JilliiiaeTCH 

JihrQT, npe):(yCMOrpeHHh!X ):(eŘCTBYJOH]llM 3aKOHO):(aTeJihCTBOM, Ha rrepllO):(, B 

TeqeHlle KOToporo J:~OrryHJeHo )'Ka3aHHoe rrpeBLIIIIeHlle, ll Ha nocrre):(YJOH]lle 

TPll Mec.sm;a. 

CTaThH 4. rocy):(apCTBeHHaH perllcrpanHl! cy6"LeKTOB Marroro 

rrpe):(IIpllHllMaTeJihCTBa 

Cy6"LeKT MaJIOrO npe):(IIpHHllMaTeJihCTBa C MOMeHTa no):(aqll 3aHBJieHHl! 

yCTarrosrreHHoro IIpasllTeJILCTBOM PoccllňcKoň <l>eJ:~epau;llll o6pa3na 

peruCrpllpyeTCJl: ll IIOJiyqaeT COOTBeTCTBYJOH]llŘ CTazyc B opraHax 

llCIIOJIHllTeJihHOŘ BJiaCTll, yrrOJIHOMOqeHHh!X ):(eŘCTBYJOH]llM 

3aKOHO):(aTeJibCTBOM. 

Cy61>eKTLI PoccllňcKoň <l>eJ:~epanllll ll opraHhi MeCTHOro caMoyrrpasrreHHl! 

He BrrpaBe ycTarraBJillBaTh ):(onorrHllTeJihHhie ycrroBHl! ):(Jia perllcrpanllll 

cy6beKTOB MaJIOrO rrpe):(IIpHHHMaTeJihCTBa IIO cpaBHeHll!O C yCJIOBHl!Mll, 

yCTaHOBJieHHh!Mll 3aKOHaMll ll llHh!Mll HOpMaTllBHh!Mll IIpaBOBh!Mll aKTaMll 

PoccllňcKoň <l>eJ:~epanllll. 

YKJioHeHlle OT rocyJ:~apcTBeHHoň perucrpaJ1llll cy6MKTOB Marroro 

rrpe):(npllHllMaTeJihCTBa HJill He060CHOBaHHh!Ř OTKa3 B rocy):(apCTBeHHOŘ 

perllcrpa[(llll MOryT 6hiTh 06)!(aJIOBaHhl B cy):( B YCTaHOBJieHHOM nopH):(Ke. 

(s pe):(. <l>e):(eparrhHoro 3aKoHa oT 21.03.2002 N 31-<1>3) 
(CM. TeKCT B rrpe):(h!eyHJeň pe):(aK[(llll) 

qaCTb qeTBepTaH llCKJIJOqeHa. - <!>e):(epaJILHb!Ř 3aKOH OT 21.03.2002 
N 31-<1>3. 
(CM. TeKCT B npe):(hieyHJeň pe):(aK[(llll) 

CTaThH 5. IIopMOK rrpe):(CTasrreHHl! OT'IeTHOCTll MaJihiMH 

rrpe):(IIpHl!THl!Mll 

rocy):(apCTBeHHall: CTaTllCTllqeCKall: ll 6yxrarrTepCKall: OT'IeTHOCTh 

MaJihiX rrpeJ:~IIPHl!Tllň rrpe):(CTaBJIHeTCH B yrBep)!():(aeMOM IIpaBllTeJihCTBOM 

PoccllňcKoň <l>e):(epannn nopH):(Ke, rrpeeycMarpllBaiOH]eM yrrpomeHHhie 

rrpone):(yphl ll tjlopMbl OT'IeTHOCTll, CO):(ep)!(all]lle B OCHOBHOM llHtjJOpMa[(ll!O, 

He06XO):(llMYJO ):(JIH peiiieHHl! BOIIpOCOB HaJIOroo6JIO)!(eHHl!. 

CTaThH 6. rocy):(apcTBeHHall: IIOMep)!(Ka MaJIOro rrpeJ:~IIPllHllMaTeJibCTBa 

1. rocy):(apCTBeHHall: IIOMep)!(Ka MaJIOrO rrpe):(IIpHHllMaTeJibCTBa 

OCYHJeCTBAAeTCH no CJie):(YJOH]llM HarrpaBJieHHliM: 

tjlopMllpOBaHlle llHtjlpaCrp)'Kryphl nOMep)!(Kll ll pa3BllTHl! MaJIOrO 

npe):(npllHllMaTeJihCTBa; 

C03):(aHlle JihrOTHh!X yCJIOBllŘ llCnOJih30BaHHl! cy6"LeKTaMll MaJIOrO 

npe):(npllHllMaTeJihCTBa rocy):(apCTBeHHh!X tjlllHaHCOBhiX, MaTepllaJihHO -

TeXHllqecKllX ll llHtjlopManllOHHhiX pecypcos, a TaK)!(e HayqHo -

TeXHllqecKllX pa3pa6oTOK ll TexHorrorllň; 

ycTaHOBJieHlle yrrpomeHHOro nopliJ:~Ka perllcrpanllll cy6"LeKTOB Marroro 

npe):(npllHllMaTeJILCTBa, Jill[(eH3llpOBaHHl! llX ):(eJJ:TeJihHOCTll, cepTlltjlllKa[(llll 

llX IIpO):()'K[(llll, rrpe):(CTaBJieHHl! rocy):(apCTBeHHOŘ CTaTllCTllqecKOŘ ll 

6yxrarrTepCKOŘ OT'IeTHOCTll; 

nOMeplKKa BHeiiiHe3KOHOMllqecKOŘ ):(eHTeJihHOCTll cy6heKTOB MaJIOrO 

rrpe):(npllHllMaTeJILCTBa, BKJIJOqaH CO):(eŘCTBlle pa3BllTll!O llX TOprOBhiX, 

Ha)"'HO - TeXHuqeCKllX, IIp0ll3BO):(CTBeHHh!X, llHtjJOpMa[(llOHHh!X CBH3eŘ C 

3apy6e)!(HLIMll rocy):(apCTBaMll; 

opraHll3a[(Hl! IIO):(rOTOBKH, nepeiiO):(rOTOBKH ll IIOBhiiiieHHl! 

KBaJilltjlllKa[(llll Ka):(pOB ):(Jia MaJih!X rrpe):(IIpHl!TllŘ. 

2. <l>e):(epaJihHh!e opraHhl llCIIOJIHllTeJihHOŘ BJiaCTll B rrpe):(eJiaX CBOHX 

IIOJIHOMOqllif IIpll IIpOBe):(eHllll nOJillTHKll, HarrpaBJieHHOŘ Ha 

rocy):(apCTBeHHYJO IIOMep)!(ey MaJIOrO rrpe):(IIpllHllMaTeJihCTBa: 

pa3pa6aTh!BaiOT npe):(JIO)!(eHHl! IIO COBepiiieHCTBOBaHll!O 

3aKOHO):(aTeJILCTBa PoccllňCKoň <l>e):(epanllll B o6rracTll rocy):(apCTBeHHOň 

nOMep)!(KH MaJIOrO rrpe):(IIpllHllMaTeJihCTBa; 

IIpOBO):(Jl:T aHaJill3 COCTOHHHJ! MaJIOrO IIpe):(npllHllMaTeJihCTBa ll 

3tjltjleKTllBHOCTll npllMeHeHHl! Mep no ero rocyJ:~apcTBeHHoň rroMeplKKe, 

IIOWOTaBJillBa!OT rrporH03hl pa3BllTHl! MaJIOrO rrpe):(npllHllMaTeJihCTBa ll 

rrpeMO)!(eHHl! rro rrpllopllTeTHhiM HarrpasrreHHl!M ll tjlopMaM ero 

roCyJ:~apCTBeHHOŘ IIO):():(ep)!(Kll, npe):(CTaBJIH!OT )'Ka3aHHb!e rrpe):(JIO)!(eHUH B 

IIpaBllTeJILCTBO PoccllňCKoň <l>e):(epanllll; 

opraHH3YJOT pa3pa6oTey ll pearrH3a[(lliO <l>e):(eparrhHOň rrporpaMMhi 

rocy):(apcTBeHHoň IIOMep)!(Kll Marroro rrpe):(rrpHHllMaTeJihCTBa, o6ecrreqllBaiOT 

yqacTlle cy6"LeKToB Marroro npeJ:~rrpllHllMaTeJihCTBa B pearrH3anHH 

rocy):(apCTBeHHh!X IIpOrpaMM ll npoeKTOB, a TaK)!(e B IIOCTaBKax IIpO):(yK[(HH 

ll BhiiiOJIHeHllll pa6oT (ycrryr) ):(Jia tjleJ:~eparrLHhiX ~; 
nO):(rOTaBJillBaiOT rrpe):(JIO)!(eHHl! 06 ycTaHOBJieHllll ):(JIH cy6beKTOB 

MaJIOrO rrpe):(IIpllHllMaTeJihCTBa JihrOT IIO HaJIOr006JIOlKeHll!O ll llHh!X JihrOT, 

a TaK)!(e 06 llCnOJih30BaHllll Cpe):(CTB tjle):(epaJihHOrO 6IO):()!(eTa ll 

crrenllaJill3llposaHHhiX BHe6IO):()!(eTHhiX tjJOH):(OB PoccllňcKoň <l>eJ:~epanllll ):(JIH 

IIO):():(ep)!(Kll MaJIOrO rrpe):(IIpllHHMaTeJILCTBa; 

0Ka3h!Ba!OT CO):(eŘCTBlle opraHaM llCIIOJIHllTeJihHOŘ BJiaCTll cy6beKTOB 

PoccllňCKOň <l>e):(epau;llll npll pa3pa6oTKe ll pearrH3aJ.1llll Mep no rroMeplKKe 

MaJIOrO rrpe):(IIpllHHMaTeJihCTBa; 

KOOp):(llHHpYJOT ):(eHTeJihHOCTh tjle):(eparrhHh!X CIIeljllaJill3llpOBaHHh!X 

opraHll3anllň c rocy):(apcTBeHHhiM yqacTlleM, ocymecTBJIHIOHJHX rroMep~ 

MaJIOrO rrpe):(IIpllHllMaTeJ!hCTBa. 

CTaThH 7. rocyJ:~apcTBeHHLie rrporpaMMhi noMep)!(Kll Marroro 

IIpe):(npllHllMaTeJihCTBa 

1. rocy):(apCTBeHHaH nOMep)!(Ka MaJIOrO rrpe):(IIpHHllMaTeJILCTBa 

OCYHJeCTBAAeTCH B COOTBeTCTBllll C <l>e):(eparrbHOll nporpaMMOŘ 

rocy):(apCTBeHHOŘ nOMep)!(Kll MaJIOro rrpe):(npllHllMaTeJihCTBa, 

perllOHaJihHh!Mll (Me)!(perllOHaJihHh!Mll), orpacJieBh!Mll (Me)!(orpacrreBh!MH) ll 

MYHHJ1llnaJihHh!Mll IIpOrpaMMaMll pa3BllTHl! ll nOMep)!(Kll MaJIOrO 

npe):(npllHllMaTeJihCTBa, pa3pa6aTbJBaeMh!Mll COOTBeTCTBeHHO 

IIpaBllTeJihCTBOM PoccllňcKoň <l>eJ:~epanllll, opraHaMll llCnOJIHllTeJihHOň 

srracTll cy6"LeKToB PoccllňcKoň <l>eJ:~epau;llll ll opraHaMll MeCTHoro 

caMoyrrpaBJieHHl!. 

IIpaBllTeJihCTBO PoccllňcKoň <l>eJ:~epanllll e)!(ero):(HO nepeJ:~ 

rrpe):(CTaBJieHlleM tjle):(epaJihHOrO 6IO):()!(eTa BHOCllT Ha paCCMOrpeHlle 



<l>el(epanhHoro Co6paHHJ! PoccniícKoií <I>e11epau;1111 npoeKT !fleAepanbHOií 

nporpaMMhl rocyl(apCTBeHHOií noMeplKKll MaJIOro npeAnpHHHMaTeJihCTBa. 

B !fleAepanbHOM 6IO)l.l!(eTe eJKeroAHO npel(ycMaTPIIBaeTCll BhiAeJieHne 

accnrHoBaHnií Ha ee peann3au;1110. 

2. rocyAapcTBeHHhre n MYHHUHIIaJihHhre nporpaMMhi rroMeplKKII Manoro 

npeAnpHHIIMaTeJibCTBa BKJIIO'IaiOT B ce6ll CJiei1YIOIIJ;lle OCHOBHbie nOJIOJKeHHJ!: 

Mepbl no !flopM11p0BaHlliO I!H!flpaCTPYJITYPhl pa3BllTHJ! ll noMeplKKH 

MaJIOrO npel(npHHIIMaTeJibCTBa Ha !fleAepaJibHOM, perHOHaJihHOM ll MeCTHOM 

ypOBlli!X; 

nepcneKTllBHb!e HanpaBJieHHJ! pa3BllTHJ! MaJIOrO npeAnpHHHMaTeJihCTBa 

ll npHOpllTeTHh!e Bll/1hl l(eJITeJibHOCTII cy6beKTOB MaJIOrO 

npeAnpHHHMaTeJihCTBa; 

Mephl, npHHHMaeMbre I1Jlli peaJIH3aiJ;IIII OCHOBHh!X HanpaBJieHllll ll 

pa3BllTHJ! !flopM nOMeplKKH MaJIOrO npel(npHHHMaTeJibCTBa; 

Mepbl no BOBJie'IeHIIIO B rrpeAnpHHHMaTeJihCKYIO l(eJITeJibHOCTh 

COIJ;IIaJibHO He 3aiiJ;HIIJ;eHHh!X CJIOeB HaCeJieHHJ!, B TOM 'IllCJie IIHBaJilll(OB, 

JKeHIIJ;llH, MOJIO,[(elKII, YBOJieHHh!X B 3anac ( OTCTaBey) BOeHHOCJIYJKaiiJ;HX, 

6e3pa6oTHhiX, 6eJKeHu;eB n BhiHYJKAeHHhiX nepeceJieHIJ;eB, JIHU, BepHYBIIIHXCll 

ll3 MeCT 3aKJIIO'IeHlli!; 

npel(JIOlKeHllll no ycTaHOBJieHll!O HaJIOroBb!X JihrOT ll eJKerOl(HOMY 

Bhi,[(eJieHHIO cpel(CTB ll3 COOTBeTCTBYIQIIJ;llX 6IO)l.l!(eTOB Ha nOMepJKey MaJIOrO 

npel(npHHHMaTeJibCTBa; 

Mephr no o6ecne'IeHHIO nepe11a'Ill cy6'heKTaM Manoro 

npel(rrpllHIIMaTeJibCTBa pe3yJihTaTOB HayqHO - llCCJiel(OBaTeJibCKllX, OnhiTHO 

- KOHCTPyKTOpcKHx ll TeXHOJiornqecKHx pa6oT, a TaKJKe HHHOBau;noHHhiX 

rrporpaMM; 

Mephr no o6ecne'IeHHIO nepel(a'IH cy61>eKTaM Manoro 

npeAnpnHHMaTeJibcTBa He 3aBepiiieHHhiX CTPOHTeJihCTBOM n nycTY~QIUHX 

06beKTOB, a paBHO HepeHTa6eJibHh!X ll y6h!TO'IHhiX npel(nplli!Tllll Ha 

JihrOTHh!X ycJIOBIIJIX; 

Mephr no o6ecne'IeHIIIO cy61>eKTaM Manoro npeAnpnHHMaTeJihCTBa 

B03MOlKHOCTIII1Jlli nepBOO'IepeAHOrO Bhieyna apeH/1YeMb!X llMll 06beKTOB 

Hel(BlllKllMOCTII C Y'feTOM BJIOlKeHHh!X B yKa3aHHb!e 06beKTbl cpel(CTB. 

rocyl(apCTBeHHbie npOrpaMMhl nOMepJKKII MaJIOrO npel(npHHHMaTeJibCTBa 

pa3pa6aTbiBa!OTCJI B noplll(Ke, yCTaHOBJieHHOM l(eiÍCTBYIQIIJ;llM 

3aKOHO,[(aTeJibCTBOM, lll(OJllKHhl 6b!Th COOTHeCeHhl C rocyl(apCTBeHHh!Mll 

nporpaMMaMll CO,[(eiÍCTBHJ! 3aHJITOCTll HaCeJieHHJ!, peaJill3aiJ;llll 

MHrpaiJ;llOHHOll nOJillTllKll, pellleHHJ! 3KOJIOrll'IeCKllX npo6JieM ll JillKBlll(aiJ;IIII 

nocJiel(CTBllll qpe3Bb!'IaiÍHh!X CIITYall;llll. 

3. <l>nHaHcoBoe o6ecne'IeHne rocyAapCTBeHHhiX ll MYffHUHnaJihHhiX 

nporpaMM nOMeplKKll MaJIOrO npel(npHHHMaTeJibCTBa OCYJUeCTBJilleTCJI 

eJKerO,[(HO 3a C'IeT cpel(CTB !fleAepaJibHOrO 6IO)l,l!(eTa, cpeACTB 6I0/1lKeTOB 

cy61>eKTOB PoccniícKoií <I>e11epau;nnn cpeACTB MeCTHhiX 6I0!1lKeTOB, a TaKJKe 

3a C'IeT 11pyrnx llCTO'IHllKOB, npel(yCMOTPeHHhiX 'IaCTbiO nepBOll CTaTbll 8 
HaCTOliJUero <l>eAepanhHoro 3aKoHa. 

06beM o6JI3aTeJibHh!X eJKerO,[(Hh!X Bhi,[(eJIJieMh!X cpel(CTB yKa3h!BaeTCJI B 

paCX0/1HOll 'IaCTII !fleAepaJibHOro 6IO)l.l!(eTa OT,[(eJibHOll CTPOKOll no 

npeACTaBJieHIIIO TipaBIITeJihCTBa PoccniícKoií <I>e11epau;nn. 

06beM tPHHaHCllpOBaHHJ! yKa3aHHh!X nporpaMM 3a C'IeT cpel(CTB 

6IO)l.l!(eTOB cy61>eKTOB PoccniícKoií <l>eAepau;lln n cpeACTB MeCTHhiX 6I0/1lKeTOB 

yKa3b!BaeTCJI B paCX0/1HOll 'IaCTll COOTBeTCTBYIQIIJ;llX 6IO)l,l!(eTOB OTl(eJibHOll 

CTPOKOll no npeACTaBJieHIIIO opraHOB llCnOJIHHTeJibHOll BJiaCTll cy6beKTOB 

Pocc11iícKoií <l>el(epau;nll n opraHoB MeCTHoro caMoynpaBJieHHll. 

4. Tipel(rrplli!THJ!, yqpeJK11eHHJ!, opraHH3aiJ;llll He3aBHCllMO OT 

opraHII3aiJ;IIOHHO - npaBOBOll !flopMbl ll !flopMbl C06CTBeHHOCTll, 

06IIJ;eCTBeHHb!e 06bel(HHeHHJ! BnpaBe CaMOCTOJITeJihHO pa3pa6aTb!BaTb ll 

peaJill30Bb!BaTb nporpaMMhl nOMeplKKll MaJIOrO npeAnpiiHHMaTeJibCTBa, 

C03)1aBaTb tPOH/1hl nOMeplKKH MaJIOrO npeAnpHHIIMaTeJibCTBa, a TaKJKe 

BHOCllTh npeMOlKeHHJ! B opraHhl llCnOJIHIITeJibHOll BJiaCTll ll opraHhl 

MeCTHOrO CaMoyrrpaBJieHHJ! O BKJIIO'IeHIIll OT,[(eJibHh!X npoeKTOB ll 

Meponplli!Tllll B roCyAapCTBeHHb!e ll MYffiiiJ;llnaJihHbie nporpaMMhl nOMeplKKH 

MaJIOrO npel(rrpiiHIIMaTeJibCTBa. 

5. TipaBnTeJihCTBO PoccniícKoií <I>e11epau;nn elKeroAHO npel(CTaBJilleT B 

rocyl(apCTBeHHYIO .Il:YMY l(OKJial( O COCTOJ!Hllll ll pa3BllTllll MaJIOro 

npeAnpnHHMaTeJibcTBa B PoccniícKoií <I>e11epau;nn ll Mepax no ero 

rocyl(apCTBeHHOll nOMeplKKe, BKJIIO'Iall OT'IeT 06 llCnOJib30BaHIIII cpel(CTB 

!fleAepanhHoro 6IOAJKeTa Ha u;eJIH rocyAapcTBeHHoií rroMeplKKH Manoro 

rrpel(llpllHHMaTeJihCTBa. 

CTaThll 8. <ĎOH/1bi rroMeplKKH Manoro rrpeArrpHHHMaTeJihCTBa 

1. <ĎOll/10M llOMeplKKH MaJIOrO npeArrpiiHHMaTeJibCTBa JIBJilleTCJI 

HeKOMMep'IeCKall opraHH3aiJ;HJ!, C03)1aBaeMall B IJ;eJIJIX tPHHaHCllpOBaHHJ! 

rrporpaMM, rrpoeKToB n Meporrplli!THií, HarrpaBJieHHhiX Ha noMepJKKy n 

pa3BllTlle MaJIOrO rrpel(llpllHHMaTeJibCTBa, rryTeM aKKYMYJIHpOBaHHJ! 

6IO)l.l!(eTHh!X cpel(CTB, Cpel(CTB, ITOCTYITaiOIIJ;llX OT rrpHBaTll3aiJ;IIll 

rocyl(apCTBeHHOrO ll MYfllliJ;llnaJihHOro llMYJUeCTBa, l(OXO,[(OB OT 

C06CTBeHHOll l(eliTeJihHOCTll, !106pOBOJihHh!X B3HOCOB tPll3H'IeCKHX ll 

!Opll/1H'IeCKHX JIHU, B TOM 'IllCJie llHOCTPaHHhiX, /10X0/10B OT BhlllYCKa ll 

pa3MeiiJ;eHllll u;eHHhiX 6YMar, a TaKJKe AOXOAOB, rronyqaeMhiX no rrpou;eHTaM 

OT JihrOTHh!X Kpel(HTOB, Bbl,l1eJieHHh!X Ha KOHKYPCHOll OCHOBe cy6beKTaM 

Manoro rrpeArrpnHHMaTeJihCTBa. 

<ĎOll/1 llOMepJKKII MaJIOrO rrpel(llpllHHMaTeJihCTBa liBJilleTCJI !Opll/111'IeCKIIM 

JilliJ;OM. 

OcHOBHhiMH HarrpaBJieHlli!MHAeliTeJihHOCTH !floHAa rroMeplKKH Manoro 

rrpeAITpllHHMaTeJihCTBa JIBJIJIIOTCJI: 

COl(eiÍCTBlle B !flopMHpOBaHllll pbiHO'IHh!X OTHOIIIeHllll Ha OCHOBe 

roCyl(apCTBeHHOll llOMepJKKII MaJIOrO rrpeAITpllHHMaTeJihCTBa ll pa3BIITHJ! 

KOHKypeHIJ;llll ITYTeM rrpHBJie'IeHHJ! ll 3!fl!fleKTllBHOrO llCilOJih30BaHHJ! 

!flnHaHCOBhiX pecypcoB AJIJI peanll3au;nn u;eJieBhiX rrporpaMM, rrpoeKToB n 

Meporrplli!Tllll B 06JiaCTll MaJIOrO rrpeAITpiiHIIMaTeJibCTBa; 

yqaCTlle B pa3pa60TKe, rrpOBel(eHIIll 3KCrrepTH3hl ll KOHKypCHOM 

OT6ope, a TaKJKe B peaJIII3aiJ;IIII !fJel(epaJibHhiX, perHOHaJihHh!X 

(MeJKPernoHaJihHhiX), OTPacJieBhiX (MelKOTPacJieBhiX) n MYHHUHITaJihHhiX 

rrporpaMM pa3BIITHJ! ll llOMeplKKII MaJIOro rrpel(llpllHIIMaTeJibCTBa, rrpoeKTOB 

B 06JiaCTll MaJIOrO rrpeArrpllHHMaTeJihCTBa, ,[(eMOHOilOJIII3aiJ;llll 3KOHOMllKll, 

pa3BIITHJ! KOHeypeHIJ;IIll, HaCbiiiJ;eHHJ! TOBapHOrO pbiHKa, C03)1aHHJ! HOBh!X 

pa6o'Illx MecT; 

yqaCTIIe B !flopM11pOBaHllll IIH!flpaCTPyKTYPhl pbiHKa, o6ecrre'IHBaiOIIJ;eií 

paBHb!e YCJIOBHJ! ll B03MOlKHOCTll l(Jlll OCyiiJ;eCTBJieHIIll l(eJITeJibHOCTII B 



o6nacTll Manoro rrpe,llrrpllHllMaTeJibCTsa; 

IIO,ll,llepJKKa !IHHOBaUllOHHOÍÍ ,lle.siTeJibHOCTll rrpe,!IIIpllH!IMaTeJibCK!IX 

CTPYKTYP· CTllMJ'llllposaHlle pa3pa6oTKll ll rrpoll3BO,!ICTBa rrpllHUlliillaJibHO 

HOBb!X Bll,!IOB IIpO,li)'KUllll, CO,lleÍÍCTBlle B OCBOeHllll HOBb!X TeXHOJIOrllÍÍ ll 

ll3o6peTeHllií; 

CO,lleÍÍCTBlle B IIpllBJie'!eHllll OTe'!eCTBeHHb!X ll llHOCTPaHHb!X 

llHBeCTllUllÍÍ ,llllil peaJill3aullll IIpllOpllTeTHb!X HarrpaBJieHllÍÍ ,llel!TeJihHOCTll IIO 

C03,llaHlliO KOHK)'peHTHOÍÍ cpe,llbl ll pa3BllTlliO MaJIOrO rrpe,!IIIpllHllMaTeJibCTBa; 

opraH!i3aUlll! KOHCYJibTaUllÍÍ rro sorrpocaM Hanoroo6noJKeHlll! ll 

IIpllMeHeHlll! HOpM 3aKOHO,llaTeJibCTBa. 

2. !ĎllHaHCOBOe o6ecrre'!eHlle $e,llepaJibHOÍÍ IIOJillTllKll B 06JiaCTll 

rocy,llapCTBeHHOÍÍ IIO,ll,lleplKKll MaJIOrO rrpe,!IIIpllHllMaTeJibCTBa OCyiReCTBJIJ!eT 

<l>e,llepanbHbiÍÍ tPOH.ll rro,ll,lleplKKll Manoro rrpe,llrrpllHllMaTeJibCTBa, C03,llaBaeMbiÍÍ 

TipaBllTeJihCTBOM PoccllÍÍCKoií !Ďe,llepaullll. 

Cpe,!ICTBa !Ďe,llepani>Horo <PoH,lla rro,ll,llepJKK!I MaJioro 

rrpe,!IIIpllHllMaTeJibCTBa tPOPMllpYJOTCll 3a C'leT Cpe,!ICTB $e,llepaJibHOrO 

6JO,!IJKeTa, a TaKJKe 3a C'leT ,llpyrllX llCTO'!HllKOB, rrpeeyCMOTPeHHb!X 

HaCTOllllieÍÍ CTaTheÍÍ. 

!Ďe,llepaJibHbiÍÍ tPOH.ll IIO,ll,lleplKKll MaJIOrO rrpe,!IIIpllHllMaTeJibCTBa l!BllileTCll 

3aKa3'lllKOM !Ďe,llepaJibHOÍÍ IIpOrpaMMhl rocy,llapCTBeHHOÍÍ IIO,ll,lleplKK!I MaJIOrO 

rrpe,!IIIpllHllMaTeJibCTBa. 

!Ďe,llepaJibHbiÍÍ tPOH.ll IIO,ll,lleplKK!I MaJIOrO rrpe,!IIIpllHllMaTeJihCTBa MOJKeT 

Bb!CTJliaTh rapaHTOM IIO uerreBb!M liHOCTPaHHb!M Kpe,llllTaM, 

rrpe,lloCTaBJIJieMbiM PoccllÍÍCKoií !Ďe,llepaUllll Ha rro,ll,llepJKKY MaJioro 

rrpe,!IIIpllH!IMaTeJihCTBa, a TaKJKe IIO llHBeCTllUllOHHb!M Kpe,llllTaM, 

rrpe,llocTaBJIJieMhiM Kpe,llllTHbiMll opraHll3aUlll!Mll PoccllÍÍCKoií <l>e,11epaunn 

cy6neKTaM MaJIOrO rrpe,llnpiiHIIMaTeJibCTBa Ha KOMMep'IeCKOÍÍ OCHOBe ,llllii 

pean!i3aUllll KOHKpeTHbiX nporpaMM ll npoeKToB B o6rracTll Manoro 

npe,llnpllHllMaTeJihCTBa. 

B3a!IMO,lleÍÍCTBlle !Ďe,llepani>Horo <PoH,lla rro,ll,lleplKK!I Manoro 

npe,!IIIpllHllMaTeJihCTBa, rocy,llapCTBeHHb!X ll MJHllUllnaJibHb!X tPOH,!IOB 

no,ll,llepJKK!I MaJIOrO npe,llnpllH!IMaTeJibCTBa OCYllieCTBJIJieTCll Ha OCHOBe 

npllHUllnOB paBeHCTBa yqaCTHllKOB, B3allMHOÍÍ 3KOHOM!I'!eCKOÍÍ 

3a!IHTepeCOBaHHOCTll ll OTBeTCTBeHHOCTll. 

TiorroJKeHlle o !Ďe,llepanbHOM $oH,lle no,ll,lleplKKll MaJioro 

npe,llnpllHllMaTerrhCTBa (Y cTaB) YTBeplK,llaeTcll TipasllTeJibCTBOM PocclliícKoií 

!Ďe,llepaUllll. 

3. rocy,llapCTBeHHb!Mll ll MJHRUlliiaJibHb!Mll, B TOM 'lllCJie 

cnel!llaJill3llpOBaHHb!Mll, tPOH,llaMll no,ll,lleplKKll MaJIOrO npe,!IIIpllHllMaTeJibCTBa 

l!BJIJIIOTCll yqpelK,lleHHbie ynOJIHOMO'leHHb!Mll Ha TO $e,llepaJibHb!Mll opraHaM!I 

llCnOJIHllTeJihHOÍÍ BJiaCTll, opraHaMllllCnOJIHIITeJibHOÍÍ BJiaCTll cy6neKTOB 

PocclliícKoií !Ďe,llepaUllll (opraHaMll MecTHoro caMoynpasrreHllll) tPOH.llbi, B 

yCTaBHOM KaiillTaJie KOTOpbiX yqacTIIe PoccllÍÍCKOÍÍ !Ďe,llepaUllll, cy6neKTOB 

POCCllÍÍCKOÍÍ !Ďe,llepaUllll, MJHllUllnaJibHh!X o6pa30BaHllÍÍ COCTaBJIJieT He 

MeHee 50 npoueHTOB. ,[(oxO,llbi OT ,llel!TerrbHOCTll !Ďe,lleparrbHoro <PoH,lla 

no,ll,llepJKK!I Manoro npe,llnpllHIIMaTeJibCTBa, rocy,llapCTBeHHbiX ll 

MJHllUIInaJibHb!X tPOH)IOB no,ll,lleplKK!I MaJIOrO npe)lnpiiHllMaTeJibCTBa OCTaJOTCll 

B nx pacnopl!JKeHllll, He rro)lrreJKaT Hanoroo6noJKeHllJO ll HanpaBJIJIJOTCll Ha 

peaJill3aUll10 uerreií ll 3a)la'l, npe.llyCMOTPeHHbiX B HaCTOl!IHeM !Ďe)lepaJibHOM 

3aKOHe. 

Tiopll,!IOK Bbl.lleJieHlll! cpe)ICTB ll3 roCy.llapCTBeHHb!X ll MJHllUllnaJibHb!X 

tPOH)IOB no,ll,llepJKKll MaJIOrO npe.llnpllHllMaTeJibCTBa ll npe,!IOCTaBJieHlll! 3a 

C'leT 3TIIX cpe.!ICTB rapaHTllÍÍ cy6neKTaM MaJIOrO npe.liiipllHllMaTeJibCTBa 

ycTaHaBJIIIBaeTCll )'Ka3aHHbiMll <PoH,llaMll np11 HaJIII'lllll TeXHllKO -

3KOHOMll'!eCKIIX 060CHOBaHllÍÍ nporpaMM, npoeKTOB ll Meponplll!TllÍÍ B 

06JiaCTll MaJIOrO npe.llnpiiHllMaTeJibCTBa. 

rocy.llapCTBeHHbie ll MJHllUllnaJibHb!e tPOH)Ibl no,ll,llepJKKll MaJIOrO 

npe,llrrpllHllMaTeJibCTBa llMeJOT npaso Ha npe.liOCTasrreHlle cy6neKTaM Manoro 

npe)lnpllHllMaTeJibCTBa JibrOTHbiX Kpe,llllTOB, 6ecnpoueHTHbiX ccy,ll, 

KpaTKOCpO'IHb!X 3aÍÍMOB 6e3 npll06peTeHlll! JlllUeH31111 Ha 6aHKOBCKYJO 

)leJITeJibHOCTb. 

3a)la'lllll tPYHKUllll rocy.llapCTBeHHb!X ll MJHllUlliiaJibHbiX tPOH.!IOB 

no,ll,llepJKK!I MaJIOrO npe.llnpllHllMaTeJibCTBa onpe)leJIJIJOTCJ! B llX ycTaBaX, 

YTBeplK,llaeMbiX <Pe,llepaJibHbiMll opraHaMll llcnorrHllTeJibHOÍÍ BJiaCTll, opraHaMll 

llcnorrHllTeJibHoií srracTH cy6neKToB PoccliÍÍcKoií <l>e)lepaullll, opraHaMll 

MeCTHOrO CaMoynpaBJieHlll!, ynoJIHOMO'leHHb!Mll C03,llaBaTb TaK!Ie tPOH.llbl. 

K OCHOBHb!M 3a,lla'!aM YKa3aHHb!X tPOH)IOB OTHOCJ!TCJI: 

npe)IOCTaBJieHlle tPllHaHCOBOÍÍ nOMOllill Ha B03Me3)1HOÍÍ ll 6e3B03Me3)1HOÍÍ 

OCHOBe npll OCYllieCTBJieHllll nporpaMM )leMOHOnOJill3aUllll, 

rrepenpOtPlllillpOBaHlll! npOll3BO)ICTBa B UeJIJIX pa3BllTllll KOHK)'peHUllll ll 

HaCbiiReHlll! TOBapHOrO ph!HKa B COOTBeTCTBllll C )leÍÍCTBYJOllillM 

3aKOHO,llaTeJibCTBOM; 

BbiiiOJIHeHlle tPYHKUllÍÍ Janoro,llaTeJIJI, nopyqllTeJIJI, rapaHTa no 

06l!3aTeJibCTBaM MaJib!X npe)lnplll!T!IÍÍ; 

,!IOJieBOe yqaCTlle B C03,llaHllll ll )leJITeJibHOCTll X03liÍÍCTBYJOllillX 

cy6neKTOB, o6ecne'!llBaiOIHllX pa3BllTlle llH$paCTPJ'KTYPbl pbiHKa, 

cneUllaJill3llpOBaHHb!X KOHCYJihTaUllOHHh!X opraH!i3allllÍÍ ll IIHtPOpMallllOHHh!X 

CllCTeM no,ll,lleplKKll MaJIOrO npe.llnpllHllMaTeJihCTBa ll pa3BllTllll 

KOHKypeHllllll, CllCTeM nOTPefillTeJibCKOÍÍ 3KCnepTll3b! ll cepTI!tPllKallllll 

TOBapos ll ycrryr; 

tPllHaHCllpOBaHlle Meponplll!TllÍÍ no no)lrOTOBKe, nepenOWOTOBKe ll 

nOBbiiiieH!IJO KBaJilltPl!Kallllll Ka)lpOB ,llllii MaJib!X npe.llnpllJ!TI!ÍÍ, no,ll,llepJKKe 

HOBhiX 3KOHOM!I'!ecKnx CTPJ'KTYP, 3aiHllTe rrpas noTPe6llTerreií; 

tP!IHaHC!ipOBaHlle HayqHb!X llCCJie)IOBaHllÍÍ, HayqHO - npaKTll'!eCK!IX 

KOH$epeHUllÍÍ, Cl!Mn03llYMOB, COBeiRaHllÍÍ, B TOM 'lllCJie MelK.llynapO)IHb!X, 

CBJ!3aHHb!X C )leJITeJibHOCTbiO )'Ka3aHHb!X tPOH,!IOB; 

npose)leHlle Meponplll!TllÍÍ, HarrpasrreHHbiX Ha npllBJie'!eHlle ll 

3$$eKTllBHOe llCnOJib30BaHlle cpe)ICTB OTe'!eCTBeHHb!X ll llHOCTPaHHb!X 

IIHBeCTOpOB, B TOM 'lllCJie npoBe,lleHlle KOHKJ'PCOB, aYKUllOHOB, Bb!CTaBOK, 

noTepeií, a TaKJKe cosepiiieHlle orrepaullií c ueHHbiMII 6YMaraMll B rropJI)IKe, 

ycTaHosrreHHOM )leiícTBYJOIHIIM JaKOHO.llaTerrbcTBOM; 

opraH!I3al!llJ! c6opa, o6pa60TKll npaBOBOÍÍ, naTeHTHO - JllllleH3llOHHOÍÍ 

ll llHOÍÍ llHtPOpMaUllll, npe.liCTaBJIJIJOIReÍÍ llHTepec .llllil cy6neKTOB MaJIOrO 

npe.llnpllHllMaTerrbCTBa, ll3yqeHIIe KOHbiOHK1)1Jbi BHYTPeHHero pbiHKa, 

rrpe,!IOCTaBJieHlle KOHCYJihTal!llOHHOÍÍ ll opraHII3allllOHHO - MeTO,llll'leCKOÍÍ 

IIOMOllill IIpll pa3pa60TKe nporpaMM ll npOeKTOB B o6rraCTll MaJIOrO 

rrpe,!IIIpllHllMaTeJibCTBa; 

OCYIReCTBJieHlle B ycTaHOBJieHHOM nopMKe BHeiiiHe3KOHOMll'leCKOÍÍ 

)leJITeJibHOCTII, yqaCTIIe B MelK.llynapO,!IHb!X nporpaMMaX ll npoeKTax B 

o6rracTll Manoro npe)lnpllHllMaTeJibCTBa. 



4. IIopJI.!(OK HarrpasneHlli! B rocy.!(apcrneHHbie (MYIHII!IIIIMbHbie) cpoH.!(bi 

IIO,!(,!(eplKKII ManOrO rrpe.!(IIpiiHIIMaTellbCTBa cpe.!(CTB 113 COOTBeTCTByiDII!IIX 

6IO.!()KeTOB ll IIOpJI.!(OK KOHTj)OllJ! 3a IICIIOllb30BaHIIeM YKa3aHHb!X Cpe.!(CTB 

ycTaHaBlliiBa!OTCJ! COOTBeTCTByiDII!IIMII opraHaMII rrpe.!(CTaBIITellbHOH BnaCTII 

( opraHaMII MecTHoro caMoyrrpaBneHllil). 

CTaTbJI 9. Hanoroo6noJKeHIIe cy6beKTOB Manoro rrpe.!(rrpiiHIIMaTenbcTBa 

1. IIopJI.!(OK Hanoroo6noJKeHIIJ!, ocBo6oJK.!(eHlli! cy6beKTOB Manoro 

rrpe.!(IIpiiHIIMaTellbCTBa OT yrrnaTbl HanOrOB, OTCpOqKII ll paccpoqKIIIIX 

yrrnaThi yCTaHaBlliiBaeTCJ! B COOTBeTCTBIIII C HanOrOBb!M 

3aKOHO,!(aTellbCTBOM. 

B cooTBeTCTBIIII c rrpaBoBoií II0311l!lleií KoHCTIITyrriiOHHoro Cy.!(a Pct> 

IIOllOJKeHIIe ,!(aHHOrO .!(OK)'MeHTa O He,!(OIIYCTHMOCTII IIpiiMeHeHllJ! B 

.!(anbHeiíiiieM a63aua BToporo qacnr rrepBoií CTaTbll 9 ctle.!(epanbHOro 

3aKOHa "0 rocy.!(apCTBeHHOll IIOMepJKKe Manoro rrpe.!(IIpllHHMaTellbCTBa B 

POCC!fllCKOH ctle.!(epau,1111" He MOJKeT llMeTb o6paTHOll Cllllbl ll He 

IIpHMeHJ!eTCJ! K .!(llJ!II!llMCJ! rrpaBOOTHOIIIeHIIJ!M, B03HllKIIIllM ,!(0 .!(HJ! 

oclJlll!llMbHOrO orry6nHKOBaHllJ! HOBOrO perynllpOBaHllJ!, BKn!OqaJI 

COOTBeTCTByiDII!llll HOpMaT!fBHblll aKT 3aKOHO.!(aTellbHOrO 

(rrpe.!(CTaBHTenLHoro) opraHa cy6beKTa PoccHiícKoií ctle.!(epau.nn o 

BBe.!(eHHII Ha ero TeppiiTOp1111 e.!(HHoro Hanora (Orrpe.!(eneHHe 

KoHCTIITyrrllOHHOro Cy.!(a Pct> OT 01.07.1999 N 111-0). 

B OTHOIIIeHllll HanororrnaTellbll!llKOB CO ,!(HJ! BCTyrrneHllJ! B CllllY 

ctle.!(epanbHOro 3aKoHa oT 31.07.1998 N 148-ct>3 11 BBe.!(eHIIJ! e.!(IIHOro 

Hanora COOTBeTCTBYIOII!llMII HOpMaT!fBHb!Mll IIpaBOBb!Mll aKTaM!f 

3aKOHO.!(aTellbHb!X (rrpe.!(CTaBIITellbHbiX) opraHOB rocy.!(apCTBeHHOll BllaCT!f 

cy6MKTOB Pct> He rrpiiMeHJieTCJI a63au. BTopoií qacTH rrepBoií CTaTbll 9 

.!(aHHoro 3aKoHa.- ctle.!(epanbHbrií 3aKoH oT 31.07.1998 N 148-ct>3. 

B cnyqae ecnHH3MeHeHlli! HanoroBoro 3aKOHO.!(aTenbCTBa C03.!(aiOT 

MeHee 6narorrplll!THbie ycnoBlli! .!(llJ! cy6beKTOB Manoro 

IIpe.!(IIpiiHIIMaTellbCTBa IIO cpaBHeH!f!O C paHee ,!(eHCTBOBaBIIIIIM!f YCllOBlli!Mll, 

TO B TeqeH!fe rrepBb!X qenrpex lleT CBOeií ,!(eJITellbHOCT!f YKa3aHHbie 

cy6beKThi rro,!(lleJKaT Hanoroo6noJKeHIIIO B TOM JKe rropJI.!(Ke, KOTOpLrií 

,!(eHCTBOBan Ha MOMeHT llX rocy.!(apCTBeHHOll perHCTj)al!!fll. 

2. 3aKoHaMII PocclliícKoií ctle.!(epaiiHH ll 3aKOHaMH cy6beKToB 

PoccHiíCKoií ctle.!(epal!llll ycTaHaBniiBaiOTCJI nbrOTbi rro Hanoroo6noJKeHHIO 

cy6beKTOB ManOrO rrpe.!(IIpllH!fMaTellbCTBa, clJOH.!(OB IIOMepJKKII ManOrO 

rrpe.!(IIpllH!fMaTellbCTBa, llHBeCTlli!IIOHHb!X ll llll3llHrOBb!X KOMIIaHIIll, 

Kpe.!(HTHbiX ll CTj)axOBbiX opraHH3aiiHií, a TaKJKe rrpeliiiPlli!TIIií, yqpeJK.!(eHHií 

ll opraH!f3al!lfií, C03,!(aBaeMb!X B IIenJIX Bb!IIOllHeHllJ! pa60T .!(llJ! cy6beKTOB 

Manoro rrpe.r~rrpHHHMaTenbCTBa ll OKa3aHlli! liM ycnyr. 

CTaTbJI 10. Y cKopeHHaJI aMOpTll3al!llil 

Cy6beKTbi Manoro rrpe.r~rrpiiHIIMaTenbCTBa BrrpaBe rrpiiMeHJITb 

YCKOpeHHY!O aMOpT113ai!II!O OCHOBHbiX rrp0113BO,[ICTBeHHb!X ljJOH.!(OB C 

OTHeCeHIIeM 3aTj)aT Ha 113.!(epJKK11 IIp0113BO.!(CTBa B pa3Mepe, B ,!(Ba pa3a 

rrpeBb!IIIaiOII!eM HOpMbi, yCTaHOBlleHHb!e .!(llJ! COOTBeTCTByiDII!IIX BII,!(OB 

OCHOBHb!X clJOH,!(OB. 

HapJiliY c rrpiiMeHeHireM MexaHII3Ma ycKopeHHoií aMopT113aiJ.IIII cy6beKTbi 

ManOrO rrpe.!(IIpiiHIIMaTellbCTBa MOryT CIIIICb!BaTb ,!(OIIOllHIITellbHO KaK 

aMoprn3ai!IIOHHble ormcneHlli! .!(O 50 rrpoueHTOB rrepBoHaqanbHOií 

CTOIIMOCTII OCHOBHb!X clJOH.!(OB CO CpOKOM cnyJK6b! 6onee Tj)eX lleT. 

B cnyqae rrpeKpaiiieHlli! .!(eJITenbHOCTII Manoro rrpeliiiPIIJ!TIIJ! .!(O 

IICTeqeHllJ! O,!(HOrO ro,!(a C MOMeHTa BBO,!(a ero B ,!(eHCTBIIe CYMMbl 

,!(OIIOnHIITellbHO HaqllcneHHOll aMOpT113al!llll IIO.!(lleJKaT BOCCTaHOBlleHII!O 3a 

cqeT yBenllqeHlli! 6anaHcoBoií rrp116óm11 YKa3aHHoro Manoro rrpe.!(rrplli!Tlli!. 

CTaTLJI ll. JILrOTHoe Kpe.!(HTOBaHIIe cy6beKToB Manoro 

IIpe.!(IIpllH!fMaTellbCTBa 

1. Kpe.!(IITOBaHHe cy6beKToB Manoro rrpe.!(rrpHHHMaTenbCTBa 

OCYII!eCTBllJ!eTCJ! Ha llbrOTHb!X ycnOBllJ!X C KOMIIeHCaii!fell COOTBeTCTByiDII!ell 

pa3HIIllbl Kpe.!(!fTHb!M OpraH!f3ai!IIJ!M 3a cqeT cpe.!(CTB clJOH,!(OB IIOMeplKKII 

Manoro rrpe.!(rrpHHHMaTenLcTBa. IlpH 3TOM Kpe.!(HTHbie opraHH3aQ!fll, 

OCYII!eCTBllJ!!OII!lle Kpe.!(llTOBaHHe cy6beKTOB Manoro rrpe.!(IIpllHIIMaTellbCTBa 

Ha llbrOTHb!X ycnOBllJ!X, IIOllb3YIOTCJ! llbrOTaMII B IIOpJI.!(Ke, ycTaHOBlleHHOM 

3aKoHo.!(aTenbcTBOM PoccHiícKoií ctle.!(epaiiHH ll 3aKOHO.!(aTenbCTBOM 

cy6beKTOB Pocc11iíCKoií ctle.!(epaiiHH. 

2. ctlOH,!(bl IIOMepJKKII Manoro rrpe.!(IIpllHIIMaTellbCTBa BIIpaBe 

KOMIIeHCllpOBaTb Kpe.!(!fTHb!M OpraH!f3ai!IIJ!M IIOllHOCTb!O llllll qaCT!fqHO 

He,!(OIIOnyqeHHbie llM!f ,!(OXO,!(b! IIpll Kpe.!(!fTOBaHII!f cy6beKTOB Manoro 

rrpe.!(IIpllHIIMaTellbCTBa Ha llbrOTHb!X YCllOB!fJ!X. 

Pa3Mep, rropJI.!(OK ll ycnoBlli! KOMIIeHCaiiHH ycTaHaBnHBaiOTCJI 

.!(OrOBOpOM MeJK.!(y Kpe.!(!fTHOll opraH!f3al!llell ll COOTBeTCTByiDII!llM clJOH.!(OM 

IIOMepJKKII ManOrO rrpe.!(IIpllHIIMaTellbCTBa . 

CTaTbJI 12. 06IIIeCTBa B3aHMHoro Kpe.[IHTOBaHlli! cy6beKTOB Manoro 

rrpe.r~rrpllHIIMaTellbCTBa 

1. 06IIIeCTBa B3aiiMHOrO Kpe,[l!fTOBaHllJ! cy6beKTOB ManOrO 

rrpe.[IIIpllH!fMaTellbCTBa C03,[1aiOTCJ! ,!(llJ! aKKJ'MYllllpOBaHIIJ! BpeMeHHO 

cBo6o.[IHbiX .r~eHeJKHbiX cpe.r~cTB yqacTHHKOB YKa3aHHbiX o6IIIeCTB B uenJix 

OKa3aHllJ! HM ciJHHaHCOBOll IIOMOII!II. 

2. 06IIIeCTBa B3a!fMHOro Kpe,[l!fTOBaHllJ! cy6beKTOB ManOrO 

rrpe.r~rrpiiHHMaTenbcTBa: 

BIIpaBe He pa3MeiiiaTb 06JI3aTellbHb!e pe3epBbl B I(eHTj)MbHOM 6aHKe 

PoccHiícKoií ct>e.r~epal..lllll; 

MOryT rropyqaTb yrrpaBneH!fe co6CTBeHHbiM!f pecypcaMH 6aHKY -

.r~erro3HTapHIO Hnn IIHOií KpeliHTHOií opraH!f3aiiHH; 

OIIpe,[lellJ!!OT pa3Mep, rrepHO,[IIIqHOCTb ll IIOpl!.!IOK BHeCeHllJ! BKna,[IOB 

(B3HocoB) yqacTHIIKaMH YKa3aHHbiX o6IIIeCTB, a TaKJKe rrpe.!(enbHbie 

pa3Mepbl, cpOKII ll ycnOBllJ! OKa3aHIIJ! HM clJIIHaHCOBOH IIOMOII!II; 

He srrpase rrpe.r~ocTaBllJ!Tb .!(eHeJKHbie cpe.r~cTBa clJH3!fqecKIIM ll 

IDPllllllqecKIIM nHIIaM, KOTOpLre He JIBllJ!IOTCJI yqacTHHKaMH YKa3aHHbiX 

0611!eCTB. 



CTaTbJI 13. CrpaxosaHlle cy6beKTOB Manoro npe,llnpllHllMaTeJibCTBa 

CTpaxoBaHlle cy6beKTOB Manoro npe,llnpHHllMaTeJibCTBa 

ocyru:ecTBJI11eTCJI Ha JihfOTHhrx ycnOBJij!X. Ilpll 3TOM CTpaxoBbre 

opraHll3al.(llll, ocyru;ecTBJIJIIOru;lle CTpaxosrume cy6beKToB Manoro 

npe,llnpllHllMaTCJibCTBa, nOJib3Y!QTCJ! JibfOTaMll B nopll,IIKC, ycTaHOBJICHHOM 

,liCŘCTBY!Qfl.(llM 3aKOHO,llaTCJibCTBOM. 

<ĎOH,llbl no,ll,lleplKKH MaJIOI'O npe,llnpllHllMaTCJibCTBa BnpaBe 

KOMnCHCllpOBaTb CTpaxOBb!M opraHll3al.(Jij!M nOJIHOCTblO llJill 'JaCTll'IHO 

HC,liOnOJIY'ICHHb!C llMll ):IOXO,llbl npll CTpaxOBaHllll Ha JibfOTHbfX yCJIOBJij!X 

cy6bCKTOB MaJIOI'O npe,llnpllHllMaTCJibCTBa. 

Pa3Mep, nopl!,IIOK ll YCJIOBJiji KOMneHCal.(llll ycTaHaBJillBaiOTCJ! 

,liOI'OBOpOM MC)I(,lly CTpaxOBOŘ opraHJI3al.(llCŘ ll COOTBCTCTBY!Qfl.(llM c!JoH,liOM 

no,ll,lleplKKll MaJIOrO npe,llnpllHJIMaTCJibCTBa. 

CTaTbJI 14. Y'IaCTlle cy6beKTOB Manoro npe,llnpHHllMaTeJihCTBa B 

npOll3BO,liCTBe npO.IzyKI.(llllll TOBapOB (ycnyr) ,llill fOCy,llapCTBCHHbfX HYlK):I 

IIpaBHTCJihCTBO PoccrrňcKoň <t>e,~~epau;nn, opraHhi rrcnoJIHHTCJihHOň 

BJiaCTH cy6beKTOB PoccrrňcKoň <l:>e,11epau;rrrr npe,~~ycMaTpHBaiOT 

pe3epBHpOBaHHC ):IJiji cy6bCKTOB MaJIOI'O npe,llnpHHHMaTCJibCTBa 

onpe,liCJICHHOll ):IOJIH 3aKa30B Ha npOll3BO,liCTBO H nOCTaBKY OT,liCJibHbfX 

BH,IIOB IIpO.IzyKI.(HH H TOBapOB (ycnyr) ):IJiji rocy,llapCTBCHHbfX HYlK):I. 

rocy,llapCTBCHHb!C 3aKa3'IHKJI npH c!JopMHpOBaHHH H pa3MCfl.(CHHH 

3aKa30B H 3aKJI!O'ICHHH rocy,llapCTBCHHbfX KOHTpaKTOB Ha 3aKyrrey H 

nOCTaBKJI npO.IzyKI.(HH ll TOBapOB (ycnyr) ,llill rocy,llapCTBCHHbfX HYlK):I no 

Bll,llaM npo.lzyKI.(HH, OTHeceHHhiM IIpaBllTeJibCTBOM PoccrriicKoii <Ďe,llepau;rrrr, 

opraHaMH HCnOJIHHTeJibHOH BJiaCTH cy6beKTOB PocCHHCKOH <Ďe,llepau;HH K 

npllOpHTeTHbiM, o6JI3aHbl pa3Meru;aTb y cy6bCKTOB MaJIOI'O 

npe,llnpllHHMaTeJibCTBa He MeHee 15 npou;eHTOB OT o6ru:ero o6beMa 

nOCTaBOK ,llill roCy,llapCTBCHHbfX Hyll(,ll ):laHHOrO BH,lla npO.IzyKI.(llii Ha OCHOBC 

KOHKYPCOB Ha YKa3aHHb!C noCTaBKJI, IIpOBO,liHMbfX MC)I(,lly cy6beKTaMH 

Manoro npe,llnprrHrrMaTeJibCTBa. 

CTaTbl! 15. IlOMCplKKa BHCIIIHC3KOH0Mll'ICCKOH ,liCJ!TCJibHOCTll 

cy6beKToB Manoro npe,llnpHHllMaTeJibCTBa 

1. <Ďe,llepanbHb!C OpraHbl llCnOJIHllTCJibHOH BJiaCTll ll Opi'aHbl 

llcnoJIHllTCJihHOŘ BJiaCTll cy6beKTOB PocclliicKoii <I>e,11epau;llll ocyru:ecTBilliOT 

Mephr no paciiillpeHJI!O Y'JaCTlll! cy6beKTOB Manoro npe,llnpllHHMaTeJibCTBa B 

3KCnOpTHO - llMnOpTHb!X onepal.(HJIX, a TaKlKe ocyru;eCTBilllOT Mepbl no 

Y'JaCTH!O 3TllX cy6beKTOB B peanll3al.(llll nporpaMM ll npoeKTOB B o6JiaCTJI 

BHCIIIHC3KOH0Mll'ICCKOH ,liCJ!TCJibHOCTll, CO,liCHCTBlllO llX Y'JaCTlllO B 

MClK,llyHapO,liHbfX Bb!CTaBKax ll HpMapKax. 

2. Pa3Mep, nopl!,IIOK ll ycJIOBllJ! KOMneHCal.(Hll paCXO,liOB, CBJ!3aHHb!X C 

no,ll,lleplKKoii BHCIIIHe3KOHOMll'IecKoii ,liCJITeJibHOCTH, ycTaHaBJillBaiOTCJI 

,liOI'OBOpOM MC)I(,lly cy6bCKTOM MaJIOI'O npe,llnpHHllMaTCJibCTBa ll 

COOTBeTCTBY!Qfl.(llM rocy,llapCTBCHHb!M (MYHllU:llnaJibHb!M) c!JoH,liOM nOMCplKKH 

Manoro npe,llnpllHllMaTeJihCTBa. 

CTaTbJI 16. IIoMeplKKa cy6beKTOB Manoro npe,llnpllHllMaTeJihCTBa B 

llHclJopMaU:llOHHOŘ cc!Jepe 

1. <Ďe,llepaJibHb!C opraHbl llCnOJIHllTCJibHOŘ BJiaCTll, opraHhl 

llcnoJIHllTCJibHOň BJiaCTH cy6beKTOB PoccllňcKoň <t>e,~~epau:rrrr rr opraHhi 

MCCTHOI'O CaMoyrrpaBJICHJiji pa3pa6aTb!BaiOT H OCyrl.(CCTBilllOT Mepb! no 

C03,llaHJI!O COOTBCTCTBY!Qfl.(CŘ llHclJopMal.(HOHHOŘ llHclJpaCTpYKTYPbi B U:CJIJ!X 

nOJIY'ICHJiji cy6beKTaMll MaJIOI'O npe,llnpHHllMaTCJibCTBa 3KOHOMH'ICCK0ll, 

npaBOBOŘ, CTaTllCTH'ICCKOŘ, npOll3BO,liCTBCHHO - TCXHOJIOI'll'ICCKOŘ ll HHOŘ 

HHclJOpMaU:HH, He06XO,liHMOŘ ,llill HX 3clJclJeKTHBHOI'O pa3BHTJiji, H B l.(CillX 

o6MeHa MC)I(,lly HHMJI YKa3aHHOŘ HHclJOpMau;Heň. 
2. HHc!JopMau;rroHHOe o6cJIYlKHBaHHe cy6beKTOB Manoro 

npe,llnpllHHMaTCJibCTBa OCyrl.(CCTBilleTCJ! Ha JibfOTHbfX yCJIOBHj!X, 

npe,~~ycMoTpeHHhrx ):leňcTBY!Qfl.(HM 3aKOHO,llaTeJibCTBOM. IIprr 3TOM 

npe,llnpllj!Tllji, Y'JpClK,liCHJiji H opraHH3al.(HH, npe,liOCTaBill!Ofl.(HC 

llHclJopMau;rroHHhre ycnyrll cy6beKTaM Manoro npe,llnprrHHMaTeJibCTBa, 

nOJib3Y!QTCJ! JibfOTaMH B nopl!,IIKC, ycTaHOBJICHHOM ,IICŘCTBY!Qfl.(HM 

3aKOHO,llaTCJibCTBOM. 

3. <ĎOH,llbl nO,ll,lleplKKll MaJIOI'O npe,llnpHHHMaTCJibCTBa BnpaBe 

KOMnCHCHpOBaTb cy6beKTaM MaJIOI'O npe,llnpllHHMaTCJibCTBa nOJIHOCTblO HJIH 

'JaCTH'IHO paCXO,llbl, <;:BJI3aHHb!C C HHclJOpMal.(HOHHb!M o6CJIYlKJIBaHHCM HX 

,liCJ!TCJibHOCTll. 

4. Pa3Mep, nopl!,IIOK H ycJIOBJiji KOMneHCal.(HH ycTaHaBJIHBalOTCJ! 

,liOI'OBOpOM MC)I(,lly cy6bCKTOM MaJIOI'O npe,llnpllHHMaTCJibCTBa H 

COOTBeTCTBY!Qfl.(HM clJOH,liOM nO,li,IICplKKH MaJIOI'O npe,llnpllHHMaTCJibCTBa. 

CTaTbl! 17. IIporr3BO,liCTBCHHO - TexHonorrr'IeCKaJI noMeplKKa 

cy6beKTOB Manoro npe,llnpHHllMaTeJihCTBa 

1. <Ďe,llepanbHb!e opraHbl llCnOJIHllTCJibHOH BJiaCTll, opraHbl 

llcnoJIHllTCJibHoii BJiacTH cy6beKToB PocclliicKoii <I>e,11epau;llll ll opraHbi 

MCCTHOI'O CaMoyrrpaBJICHJiji pa3pa6aTbiBalOT ll OCyrl.(CCTBilllOT KOMnJICKC 

Meponpllj!TJIŘ no co):leiicTBlliO B o6ecne'IeHllll cy6beKToB Manoro 

IIpC,liiipllHllMaTeJibCTBa COBpeMCHHb!M o6opy,liOBaHllCM ll TCXHOJIOfllj!Mll, B 

C03,llaHllll CeTll TCXHOnapKOB, Jlll3llHrOBb!X clJllpM, 6ll3HCC - llHey6aTOpOB, 

npOll3BO,liCTBCHHO - TCXHOJIOI'll'ICCKJIX U:CHTpOB ll ,llpyrllX 06bCKTOB 

llHclJpaCTpYKTYPhi, C03,llaBaCMbfX B l.(CillX nO,li,IICplKKH cy6beKTOB ManOrO 

npe,llnpllHllMaTCJibCTBa. 

2. <Ďe,llepanbHb!C opraHbl llCnOJIHllTCJibHOH BJiaCTll, opraHhl 

llCnOJIHllTCJibHOŘ BJiaCTll cy6beKToB PoccllŘCKoii <t>e,11epau;llll ll opraHbi 

MCCTHOI'O CaMOyrrpaBJICHJiji OCyrl.(CCTBJIJ!lOT Mepb! no pa3MCll.ICHH!O 3aKa30B Ha 

npOll3BO,liCTBO ll nOCTaBKJI CnCU:HaJill3llpOBaHHOI'O o6opy,liOBaHHJ! H llHb!X 

BH,IIOB npO,liYKU:llll ):IJiji cy6bCKTOB MaJIOrO npe,llnpHHllMaTCJibCTBa, 

CO,IICHCTBY!QT B C03,llaHHH ll OpraHJI3al.(llll ,liC1!TCJibHOCTll cy6bCKTOB MaJIOI'O 

npe,llnpllHllMaTCJibCTBa, cnel.(llaJill3llpOBaHHbfX OnTOBbiX pb!HKOB, 11pMapOK 

npO.IzyKI.(llll cy6bCKTOB MaJIOI'O npe,llnpllHJIMaTCJibCTBa, B TOM 'IllCJie nYTCM 

npe,liOCTaBJICHJiji 3,llaHllH, coopylKCHllH, o6opy,liOBaHJiji, npOll3BO,liCTBCHHbfX 

ll CJIYlKC6HhfX nOMCfl.(CHllll, HHOrO HMyru:CCTBa, HaXO,lll!fl.(llXCJ! B 

rocy,~~apcTBeHHoň HJill MYHllU:llnanbHoii co6cTBeHHOCTll. 



3. IIpoH3BO.QCTBeHHO - TexHOJIOrH'!eCKal! rro.n.nepJKKa cy61>eKTOB 

MaJIOrO rrpe.QIIpHHHMaTeJibCTBa MOJKeT ocym:eCTBIDIThCJ! Ha JihrOTHh!X 

ycJIOBHJIX. IIpH :.JTOM rrpe.nrrpHJITHJI, Y'!PeJK.QeHHJI 11 opraHH3a~HH, 

ocym:eCTBIDIIOII.IHe IIpOH3BO.QCTBeHHO - TeXHOJIOrH'IeCKYJO IIO.Q.QepJKKy 

cy6beKTOB MaJIOrO rrpe.QIIpHHHMaTeJibCTBa, IIOJih3YJOTCJ! JihrOTaMH B 

IIOpl!.QKe, yCTaHOBJieHHOM .QeŘCTBYJOII.IHM 3aKOHO.QaTeJibCTBOM. 

CTaThJI 18. IIo.n.nepJKKa cy61>eKTOB MaJioro rrpe.nrrpHHHMaTeJihCTBa B 

06JiaCTH IIO.QrOTOBKH, rrepeiiO.QrOTOBKH H IIOBhiiiieHHJI KBaJIHQlHKa~HH Ka.QpOB 

<Ďe.QepaJibHb!e opraHh! HCIIOJIHHTeJibHOll BJiaCTH, opraHbl 

HCIIOJIHHTeJibHOll BJiaCTH cy6beKTOB PoCCHHCKOll <Ďe.Qepa~HH H opraHbl 

MeCTHOrO CaMoyrrpaBJieHHJI o6eCIIe'IHBaJOT pa3BHTHe CHCTeMhl IIO.QrOTOBKH, 

rrepeiiO.QrOTOBKH H IIOBhiiiieHHJI KBaJIHQlHKa~HH Ka.QpOB Mll MaJIOrO 

rrpe.nrrpHHHMaTeJihCTBa. Y'!peJK.QeHHJI 11 opraHH3a~HH, ocym:ecTBIDIIOII.IHe 

IIO.QrOTOBKY, rrepeiiO.QrOTOBKY H IIOBhi!IIeHHe KBaJIHQlHKa~HII Ka.QpOB Mll 

MaJIOrO rrpe.QIIpHHHMaTeJibCTBa, IIOJih3YJOTCJ! JihrOTaMH B IIOpl!.QKe, 

yCTarrOBJieHHOM .neňcTBYJOII.IHM 3aKOHO.QaTeJihCTBOM. 

CTaThJI 19. CoJ03hi (acco~H~IIH) cy6ňeKTOB MaJioro 

rrpe.QIIpHHHMaTeJibCTBa 

1. <Ďe.QepaJibHh!e opraHbl HCIIOJIHIITeJihHOll BJiaCTH, OpraHbl 

HCITOJIHHTeJibHOll BJiaCTH cy6beKTOB POCCHHCKOŘ <óe.nepa~HH H opraHbl 

MeCTHoro caMoyrrpaBJieHHJI OKa3hiBaJOT rro.n.nepJKKY B opraHH3a~IIH 11 

o6ecrre'!eHHH .neJITeJihHOCTII coJ030B (acco~na~nň) cy61>eKTOB MaJioro 

rrpe.QIIpHHHMaTeJibCTBa, C03.QaBaeMb!X B ycTaHOBJieHHOM IIOpl!.QKe KaK 

o6ll.leCTBeHHhre o6ňe.QHHeHHJI B ~elli!X o6ecrre'!eHHJI Han6oJiee 

6JiarorrpHl!THh!X YCJIOBHŘ Mll pa3BHTHJ! MaJIOro rrpe.QIIpHHHMaTeJibCTBa, 

.Q06pOCOBeCTHOll KOHKYPeH~HH, ITOBhiiiieHHJI OTBeTCTBeHHOCTH H 

KOMIIeTeHTHOCTH cy6beKTOB MaJIOrO rrpe.QIIpHHHMaTeJibCTBa, KOJIJieKTHBHOll 

3all.IHThl HX HHTepeCOB B opraHaX rocy.napCTBeHHOll BJiaCTH. 

2. rocy.napcTBeHHM rro.n.nepJKKa coJ030B (acco~H~Hň) cy61>eKTOB 

MaJIOrO IIpe.QIIpHHHMaTeJibCTBa OC)'IIl:eCTBllileTCJ! rryTeM CO.QeHCTBHJ! B 

o6ecrre'!eHHH HX Ha JihrDTHh!X yCJIOBHJ!X IIOMell.leHHJ!MH H cpe.QCTBaMH 

CBJI3H, Heo6xo.nHMh!MH MJI.QeJITeJihHOCTH YKa3aHHhiX coJ030B (acco~ua~Hň) 

H C03.QaBaeMb!X HMH rrpe.QIIpHl!THŘ, Y'!PeJK.QeHHŘ H opraHH3a~Hll, a TaKJKe 

Mll IIpOBe.QeHHJI opraHH3a~HOHHh!X HJIH rry6JIII'!Hh!X MeporrpHl!THŘ, 

I!pHBJie'leHHJI rrpe.QCTaBHTeJieŘ COI030B (aCCO~Ha~Hll) cy6beKTOB MaJIOrO 

rrpe.nrrpHHHMaTeJibCTBa K IIO.QrOTOBKe I!pOeKTOB 3aKOHOB H HHh!X 

HOpMaTHBHb!X rrpaBOBh!X aKTOB, rrporpaMM CO~HaJihHO - 3KOHOMH'!eCKOrO 

pa3BHTHJI cy61>eKTOB PoccnňcKoň <De.nepa~HH, rrpe.nocTaBJieHHJI 

B03MOlKHOCTeŘ MJ! HCIIOJih30BaHHJ! cpe.QCTB MaCCOBOll HHQlOpMa~HH B ~eJIJIX 

IIOIIYIDIPH3a~HH H.QeŘ MaJIOrO rrpe.nrrpHHHMaTeJibCTBa. 

3. B ~elli!X COBeprrreHCTBOBaHHJ! CHCTeMhl rocy.napCTBeHHOll IIO.Q.QeplKKH 

MaJIOrO rrpe.nrrpHHHMaTeJihCTBa, KOOp.QHHa~HH .QeJITeJibHOCTH C01030B 

(acco~Ha~nň) cy61>eKTOB MaJioro rrpe.nrrpHHHMaTeJihCTBa 113 'IHCJia 

rrpe.QCTaBHTeJieŘ opraHOB rocy.napCTBeHHOll BJiaCTH, COI030B (aCCO~Ha~Hll) 

cy6beKTOB MaJIOrO rrpe.QIIpHHHMaTeJibCTBa, 06ll.leCTBeHHhiX 06be.QHHeHHll 

rrpe.nrrpHHHMaTeJieŘ IIpH opraHaX IICIIOJIHHTeJibHOll BJiaCTH POCCHHCKOŘ 

<Ďe.Qepa~HH, OpraHaX HCIIOJIHHTeJibHOll BJiaCTH cy6beKTOB POCCHHCKOŘ 

<De.nepa~1111 11 opraHax MeCTHoro caMoyrrpaBJieHHJI MOryT co3.QaBaThCJI 

COBeThl IlO pa3BHTHIO MaJIOrO IIpe.QIIpHHHMaTeJibCTBa, QlYH~HH H 

IIOJIHOMO'IHJ! KOTOpb!X OIIpe.QeiDIJOTCJ! COOTBeTCTBYJOII.IHMH opraHaMH 

IICIIOJIHHTeJibHOll BJiaCTH ll oprarraMH MeCTHOrO CaMOyrrpaBJieHHJI. 

CTaThJI 20. HeKOMMep'!ecKHe o6be.QHHeHHJI cy61>eKTOB MaJioro 

rrpe.nrrpHHHMaTeJibCTBa 

B ~ellilx perrreHHJI coBMeCTHhiX 3a.Qa'!, CBJI3aHHhiX c pa3BHTHeM 11 

.QeJITeJibHOCTh!O cy6ňeKTOB MaJIOrO rrpe.QIIpHHHMaTeJibCTBa, IIOCJie.QHHe 

MOryT C03.QaBaTh HeKOMMep'leCKHe 06be.QHHeHHJI, KOTOph!e BIIpaBe 

ocym:eCTBIDITh IIp0113BO.QCTBeHHYJO H HHYJO rrpe.QIIpHHHMaTeJihCKYJO 

.QeJITeJibHOCTh TOJihKO .1\llil peaJIH3a~HH CBOHX YCTaBHh!X 3a.Qa'!. 

CTaThJI 21. IIpnBe.QeHHe HOpMaTHBHhiX rrpaBOBhiX aKTOB B 

COOTBeTCTBHe C HaCTOJ!II.IHM <Ďe.nepaJibHh!M 3aKOHOM 

HopMaTHBHhie aKThr IIpe3H.QeHTa PoccnňcKoň <De.nep~HH, 

IIpaBuTeJihCTBa PoccnňcKoň <De.nepa~HH, Be.QOMCTBeHHhie HOpMaTHBHhre 

rrpaBOBhre aKTbi opraHoB rocy.napCTBeHHoň BJiaCTH cy61>eKTOB PoccnňcKoň 

<De.nepa~HH 11 oprarroB MeCTHoro caMoyrrpaBJieHHJI rro.n.neJKaT rrpHBe.QeHHIO B 

COOTBeTCTBHe C HaCTOJ!II.IHM <Ďe.nepaJibHh!M 3aKOHOM B Te'!eHHe .QByx 

MeCJI~eB CO .QHJ! ero BCTyrrJieHHJI B CHJiy. 

CTaThJI 22. IIepexo.QHhie rroJioJKeHHJI 

Cy6ňeKThi MaJioro rrpe.nrrpHHHMaTeJihCTBa, 3apemcrpnpoBaHHhre B 

JIJ060H opraHH3a~IIOHHO - rrpaBOBOŘ QlOpMe H OTHOCHBIIIHeCJI K KaTerOpHII 

MaJihiX rrpe.nrrpHJITHŘ .no BBe.QeHHJI B .neňcTBIIe HaCTOJIII.Iero <De.nepaJihHoro 

3aKOHa, IIOJih3YJOTCJ! JihrOTaMH, yCTaHOBJieHHh!MH .1\llil cy6beKTOB MaJIOrO 

rrpe.QIIpHHHMaTeJibCTBa, B IIOJIHOM 06beMe H B Te'!eHHe CpOKOB, 

OIIpe.QeJieHHh!X .QeŘCTBYJOII.IIIM 3aKOHO.QaTeJibCTBOM .1(0 BBe.QeHHJI B .QeŘCTBHe 

HaCTOJIII.Iero <De.nepaJihHOro 3aKOHa. 

CTaThJI 23. BCTyrrJieHHe B CHJIY HacTOJIII.Iero <De.nepaJihHoro 3aKoHa 

HaCTOJ!II.IHŘ <De.nepaJihHhrií: 3aKOH BCTyrraeT B CHJIY co .QHJI ero 

OQlH~HaJihHOrO orry6JIHKOBaHHJI. 

MocKBa, KpeMJih 

14 IIJOHJI 1995 ro.na 

N 88-<03 

IIpe3H.QeHT 

PoccnňcKoň<De.nepa~HH 

E.EJThl.Uffi 
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455/1991 Sb. 

ZÁKON 
ze dne 2. října 1991 

o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 

Změna: 600/1992 Sb. 
Změna: '23111992 Sb. 
Změna: 27311993 Sb. 
Změna: 30311993 Sb. 
Změna: 4211994 Sb. 
Změna: 38/1994 Sb. 
Změna: 136/1994 Sb. 
Změna: 200/1994 Sb. 
Změna: 23711995 Sb., 28611995 Sb. 
Změna: 95/1996 Sb. 
Změna: 94/1996 Sb. 
Změna: 147/1996 Sb. 
Změna: 19/1997 Sb. 
Změna: 4911997 Sb. 
Změna: 61/1997 Sb. 
Změna: 21711997 Sb. 
Změna: 280/1997 Sb. 
Změna: 79/1997 Sb. 
Změna: 15/1998 Sb. 
Změna: 83/1998 Sb. 
Změna: 15711998 Sb., 16711998 Sb. 
Změna: 358/1999 Sb. 
Změna: 356/1999 Sb. 

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: 

ČÁSTPRVNÍ 

Všeobecná nstanovení 

HLAVA I 

Předmět úpravy 

' § 1 

Tento zákon upravuje podmínky živnostenského podnikání (dále jen "živnost") a kontrolu nad 

jejich dodržováním. 

Živnost 

§2 

Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, 
za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. 

§3 

(1) Živností není: 

a) provozování činnosti vyhrazené zákonem státu nebo určené právnické osobě, 1) 

b) využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními zákony, jejich původci 
nebo autory,2) 

c) výkon hromadné správy autorských práv a práv autorskému právu příoozných podle zvláštního 
předpisu ,2a) 

d) restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo 
uměleckořemeslnými pracemi. 2b) 

(2) Živností dále není v rozsahu zvláštních zákonů činnost fyzických osob: 

a) lékařů, lékárníků, stomatologů, psychoterapeutů, přírodních léčitelů, klinických logopedů, 
klinických psychologů a středních zdravotnických pracovníků, s výjimkou očních optiků a 
protetiků, ortopedických protetiků, 2c) ortopedicko protetických techniků a zubních techniků, 2c) 

b) veterinárních lékařů, dalších veterinárních pracovníků včetně pracovníků veterinární sanace a 
osob vykonávajících odborné práce při šlechtitelské a plemenářské činnosti v chovu 
hospodářských zvířat, 3) 

c) advokátů, 4) notářů, 5a) a patentových zástupců, 6) 

d) znalců a tlumočníků, 7) 

e) auditorů 8) a daňových poradců, 8a) 

f) burzovních dohodců a makléřů, 8b) 

g) zprostředkovatelů a rozhodců při řešení kolektivních sporů 9) a rozhodců při rozhodování 
majetkových sporů, 9a) 

h) úředně oprávněných zeměměřických inženýrů. 10) 



(3) Živností dále není: 

a) činnost bank, ll) pojišťoven, 12) penzijních fondů, 12a) spořitelních a úvěrních dmžstev, 12b) 
burz, organizátorů mimoburzovních trhů, obchodníků s cennými papíry 8b ) a zařizování a správa 
kolektivních majetkových účastí, 13) a činnosti osob provádějících vypořádání obchodů s 
cennými papíry, l3a) 

b) pořádání loterií a jíných podobných her, 14) 

c) hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem, 15) 

d) výroba elektřiny, plynu nebo tepla a rozvod elektřiny, plynu nebo tepla fyzickým či 

právnickým osobám, zajišťované ve veřejném zájmu, 16) 

e) zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování 
nebo dalšího prodeje, nejde-li o provozování odborných činností na úseku rostlínolékařské péče, 

f) prodej nezpracovaných rostlinných a živočišných výrobků z vlastní drobné pěstitelské a 
chovatelské činnosti přímým spotřebitelům fyzickými osobami, 

g) námořní doprava a mořský rybolov, 17) 

h) provozování dráhy a drážní dopravy, 18) 

i) zřizování a provozování jednotné telekomunikační sítě, 19) 

j) výzkum, výroba a distribuce léčiv a výroba, distribuce a dovoz zdravotnických prostředků, 
které využívají jadernou energii nebo ionizující záření. 20) 

k) zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a s některými látkami 
používanými k výrobě nebo zpracování návykových látek podle zvláštního zákona, 21) 

I) činnost autorizovaných nebo akreditovaných osob v oblasti státního zkušebnictví, 22) 

m) zahraniční obchod s vojenským materiálem, 22a) 

n) státní odborný dozor nad bezpečností práce a technických zařízení,22b) 

o) provozování rozhlasového a televizního vysílání, 23) 

p) nabízení nebo poskytování služeb směřujících bezprostředně k uspokojování sexuálních 
potřeb, 

r) zprostředkování zaměstnání, 23a) 

s) činnost, při níž se navrhují, projektují, expertně posuzují, vyrábějí, staví, uvádějí do provozu, 
provozují, opravují, udržují, rekonstruují a vyřazují z provozu jaderná zařízení, 

t) příprava vybraných pracovníků jaderných zařízení,23b) 

u) provozování stanic technické kontroly,23c) 

v) výchova a vzdělávání ve školách, předškolních a školských zařízeních zařazených do sítě škol, 
předškolních zařízení a školských zařízení, vzdělávání v bakalářských, magisterských a 
doktorských studijních programech podle zvláštního právního předpisu, 23d) 

x) nakládání s vysoce nebezpečnými látkami,23e) 

y) provozování letišť, provozování obchodní letecké dopravy a leteckých prací a poskytování 
leteckých služeb, 23f) 

z) projektování pozemkových úprav,23g) 

aa) provozování veřejně přístupné expozice v muzeích a galeriích podléhajících zvláštnímu 
právnímu předpisu. 23h) 

§4 

Činnosti spojené s pronájmem nemovitostí 

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor je živností, pokud vedle pronájmu jsou 
pronajímatelem poskytovány i jíné než základní služby zajišťující řádný provoz nemovitostí, bytů 
a nebytových prostor. 

HLAVA II 

Provozování živnosti 

§5 

Subjekty oprávněné provozovat živnost 

(I) Živnost může provozovat fyzická nebo právnícká osoba, splní-li podmínky stanovené 
tímto zákonem (dále jen "podnikatel"); státní povolení k provozování živnosti (dále jen 
"koncese") se vyžaduje jen v případech vymezených tímto zákonem. 

(2) Fyzická osoba s bydlištěm nebo právnícká osoba se sídlem mimo území České 
republiky (dále jen "zahraniční osoba") může na území České republiky provozovat živnost za 
stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako česká osoba, pokud z tohoto nebo zvláštního 
zákona nevyplývá něco jíného. Pro účely tohoto zákona se za českou osobu považuje fyzická 
osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky. Bydlištěm na 
území České republiky se pro účely tohoto zákona rozumí trvalý pobyt na jejím území. 24) 

(3) Pokud ze zákona vyplývá pro zahraniční osobu povinnost předložit doklady 



potvrzující určité skutečnosti, rozumí se tím předložení dokladů včetně jejich ověřeného českého 
překladu, pokud z tohoto nebo zvláštního zákona nevyplývá něco jiného. Pravost podpisů a 
otisku razítka na originálech předkládaných dokladů musí být ověřena. 

(4) Zahraniční fYzická osoba, která v zahraničí nepodniká a hodlá provozovat živnost na 
území České republiky, musí mít k tomuto účelu povolen pobyt 24a) na území České republiky, 
nejedná-li se o občana členského státu Evropské unie nebo státu, s nímž má Česká republika 
uzavřenu smlouvu, která toto omezení nepřipouští, nebo o občana České republiky, který nemá 
na území České republiky trvalý pobyt. 

( 5) Fyzická osoba, jíž bylo přiznáno postavení uprchlíka podle zvláštních předpisů, 25) 
může provozovat živnost za stejných podminekjako občan České republiky s bydlištěm na území 
České republiky. 

§6 

Všeobecné podmínky provozování živnosti 

(1) Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fYzickými osobami jsou: 

a) dosažení věku 18 let, 

b) způsobilost k právním úkonům, 

c) bezúhounost, 

d) předložení dokladu o tom, že fYzická osoba nemá vůči územním fmančním orgánům státu 
daňové nedoplatky. Doklad vyhotoví místně příslušný finanční úřad, 25a) 

pokud tento zákon nestanoví jinak. 

(2) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně 
odsouzen 

a) pro trestný čin spáchaný úmyslně k nepodminěnému trestu odnětí svobody v trvání alespoň 
jednoho roku, 

b) pro trestný čin spáchaný úmyslně, jehož skutková podstata souvisí s podnikáním a na který se 
nevztahuje písmeno a), nebo 

c) pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, 
pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen. 25b) 

(3) U právnické osoby musí všeobecné podmínky podle odstavce 1 splňovat odpovědný 
zástupce. 

(4) Bezúhonnost dokládá zahraniční fYzická osoba živnostenskému úřadu i 
odpovídajícími doklady vydanými státem, jehož je fYzická osoba občanem, jakož i státy, ve 

kterých se dlouhodobě (více než tři měsíce nepřetržitě) zdržovala v posledních třech letech. Tyto 
doklady nesmí být starší 3 měsíců. 

§7 

Zvláštní podmínky provozování živnosti 

(1) Zvláštními podmínkami provozování živnosti jsou odborná nebo jiná způsobilost, 
pokud je tento zákon nebo zvláštní předpisy vyžadují. 

(2) Nelze-li odbornou nebo jinou způsobilost prokázat dokladem vydaným jedné fYzické 
osobě, lze odbornou způsobilost prokázat dokladem vydaným podnikateli příslušným odborným 
orgánem v souladu se zvláštními předpisy. 22b) 

(3) Podnikatel je povinen zajistit výkon činností, které jsou obsahem živností uvedených v 
nařízení vlády vydaném podle § 73a odst. 2, pouze fYzickými osobami splňujícími požadavky 
odborné způsobilosti, které toto nařízení stanoví. Podnikatel vede o osobách splňujících 

podmínky odborné způsobilosti evidenci a uchovává kopie dokladů prokazujících tuto 
způsobilost minimálně 3 roky ode dne ukončení výkonu činností těmito osobami; přitom je 
povinen dodržovat povinnosti stanovené zvláštním právním předpisem. 25c) 

§ 7a 

Provozování živnosti průmyslovým způsobem 

(1) Živnost je provozována průmyslovým způsobem, jde-li o činnost 
a) zahrnující v rámci jednoho pracovního procesu vice dílčích činností, které samy o sobě 
naplňují znaky živnosti, 

b) využívající organizačního oddělení výkonu dílčích prací, postupů nebo úkonů, zejména od 
řídicích a obchodních prací, a členění těchto prací, postupů nebo úkonů podle jednotlivých 
profesí. 

(2) O provozování živnosti průmyslovým způsobem rozhodne na návrh podnikatele a po 
předložení dokladů prokazujících skutečnosti podle odstavce 1 písm. a) a b) živnostenský úřad 
oprávněný k vydání průkazu živnostenského oprávnění pro živnosti provozované průmyslovým 
způsobem. V návrhu musí být předmět podnikání vymezen s dostatečnou určitostí a 
jednoznačností, přičemž navrhovatel není vázán názvy živností podle příloh č. 1 a 2 tohoto 
zákona. Zamítnutí návrhu podnikatele na provozování ohlašovací živnosti průmyslovým 

způsobem nemá vliv na vznik práva provozovat živnost. Po právní moci rozhodnutí o zamítnutí 
návrhu podnikatele na provozování ohlašovací živnosti postupuje živnostenský úřad podle§ 47 a 
násl. tohoto zákona. 

(3) Oprávnění k provozování živnosti průmyslovým způsobem zahrnuje oprávnění k 
provozování všech činností, které směřují ke vzniku konečného výrobku nebo k poskytnutí 
služby a jsou pouze dílčím prvkem technologického procesu. 



(4) Vyžaduje-li některá z činností uvedených v odstavci 3 koncesi, může ji podnikatel 
provozovat jen v případě, že mu byla na tuto činnost koncese udělena. 

(5) U ohlašovacích živností provozovaných průmyslovým způsobem se pro získání 
živnostenského oprávnění nevyžaduje prokazování odborné způsobilosti. Podnikatel odpovídá za 
odbornost provozování živnosti a je povinen zajistit provozování živnosti osobami splňujícími 
požadavky odborné způsobilosti podle§ 21 a 22 a přt1ohy č. 2, pokud zvláštní zákon nestanoví 
jinak. Podnikatel vede o osobách splňujících požadavky odborné způsobilosti evidenci a 
minimálně tří roky uchovává kopie dokladů prokazujících tuto způsobilost. 

(6) Případné změny znaků (odstavec I) charakterizujících provozování živnosti 
průmyslovým způsobem je podnikatel povinen nejpozději do jednoho měsíce od jejich vzniku 
oznámit živnostenskému úřadu. Současně s tímto oznámením je podnikatel povinen předložit i 
doklady prokazující splnění zvláštních podmínek, jsou-li tímto zákonem vyžadovány. 

(7) Na základě předložených dokladů rozhodne živnostenský úřad o zmene 
živnostenského listu nebo pozastavení provozování živnosti anebo o zrušení živnostenského 
oprávnění. V případě, že změnou znaků charakterizujících provozování živnosti průmyslovým 
způsobem dojde ke změně příslušnosti živnostenského úřadu, věc neprodleně postoupí k 
rozhodnutí příslušnému živnostenskému úřadu. 

(8) Přílohou průkazu živnostenského oprávnění pro živnost provozovanou průmyslovým 
způsobem je seznam ohlašovacích živností vymezující podle odstavce 3 rozsah živnostenského 
oprávnění. 

§ 8 

Překážky provozování živnosti 

(1) Živnost nemůže provozovat fYzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl 
prohlášen konkurs, jestliže bylo soudem rozhodnuto, že provozování podniku musí být ukončeno. 

(2) Fyzická nebo právnická osoba nemohou provozovat živnost po dobu tří let poté, co 
soud zrušil konkurs proto, že bylo splněno rozvrhové usnesení nebo že majetek úpadce 
nepostačuje k úhradě nákladů konkursu. Byl-li konkurs zrušen z jiného důvodu, překážka k 
provozování živnosti uvedená v odstavci 1 odpadá právní mocí rozhodnutí o zrušení konkursu. 

(3) Živnost nemůže po dobu tří Jet provozovat též fYzická nebo právnická osoba, vůči níž 
byl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku. 

(4) Fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs a konkursní 
řízení nebylo ukončeno, může učinit úkony související se vznikem, změnou nebo zrušením 
živnostenského oprávnění jen s písenmým souhlasem správce konkursní podstaty. 

(5) Orgán určený zákonem (dále jen "živnostenský úřad") může prominout překážku 
uvedenou v odstavci 2 větě první a v odstavci 3, nasvědčují-li hospodářské poměry osoby a její 
chování, že při provozování živnosti bude řádně plnit své závazky. 

(6) Živnost nemůže provozovat fYzická osoba, které byl uložen soudem nebo správním 
orgánem 28) zákaz činnosti, týkající se provozování živnosti v oboru nebo přt'buzném oboru(§ 
22 odst. 4), dokud zákaz trvá. 

§9 

Rozdělení živností 

Živnosti jsou: 
a) ohlašovací, které při splnění stanovených podmínek smějí být provozovány na základě 
ohlášení, 

b) koncesované, které smějí být provozovány na základě koncese. 

§ 10 

Živnostenské oprávnění 

( 1) Oprávnění provozovat živnost (dále jen "živnostenské oprávnění") vzniká s výjimkou 
uvedenou v odstavci 7 právnickým osobám již zapsaným do obchodního rejstříku, právnickým 
osobám, které se do obchodního rejstříku nezapisují, a fYzickým osobám: 
a) u ohlašovacích živností dnem ohlášení nebo, pokud je v ohlášení uveden pozdější den vzniku 
živnostenského oprávnění, tímto dnem; to však neplatí v případech uvedených v § 47 odst. 5 větě 
druhé a v odstavci 6, 

b) u koncesovaných živností dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese. 

(2) Průkazem živnostenského oprávnění je: 

a) živnostenský list osvědčující splnění podmínek stanovených tímto zákonem pro provozování 
živností ohlašovacích s údaji podle živnostenského rejstříku, do vydání živnostenského listu 
stejnopis ohlášení s prokázaným doručením příslušnému živnostenskému úřadu, 

b) koncesní listina s údaji podle živnostenského rejstříku; do jejího vydání pravomocné 
rozhodnutí, jímž byla udělena koncese. 

(3) Průkaz živnostenského oprávnění lze nahradit i osvědčením, které podnikateli vydá na 
jeho žádost živnostenský úřad. Osvědčení musí obsahovat tyto údaje: 
a) u fYzické osoby její jméno, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, 
bydliště, u zahraniční osoby bydliště mimo území České republiky, místo pobytu v České 
republice, pokud byl pobyt povolen, umístění a označení organizační složky na území České 
republiky, jméno, příjmení a rodné číslo vedoucího organizační složky a adresu jeho pobytu na 
území České republiky, obchodní jméno, místo podnikání, předmět podnikání a identifikační 
číslo, 

b) u právnické osoby obchodní jméno, sídlo, předmět podnikání, identifikační číslo, jméno, 



příjmení a rodné číslo osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby, u zahraniční osoby 
umístění a označení organizační složky na území České republiky, jméno, příjmení a rodné číslo 
vedoucího organizační složky a adresu jeho pobytu na území České republiky, 

c) evidenční číslo živnostenského listu nebo koncesní listiny. 

Osvědčení lze vydat i pro více živností v působnosti téhož živnostenského úřadu. 

(4) Živnostenský list, rozhodnutí o udělení koncese, koncesní listina a osvědčení podle 
odstavce 3 jsou veřejnými listinamí. 

( 5) Zahraničním osobám, které se zapisují do obchodního rejstříku, se při splnění 
stanovených podmínek vydá živnostenský list nebo koncesní listina před zápisem do tohoto 
rejstříku. 

(6) Na žádost zakladatelů, popřípadě orgánů nebo osob, oprávněných podat návrh na 
zápis české právnické osoby do obchodního rejstříku, vydá živnostenský úřad živnostenský list 
nebo koncesní listinu před zápisem do tohoto rejstříku, je-li prokázáno, že právnická osoba byla 
založena. 

(7) Osobám uvedeným v odstavci 5 vzniká živnostenské oprávnění dnem zápisu do 
obchodního rejstříku v rozsahu zapsaného předmětu podnikání. Osobám uvedeným v odstavci 6 
vzniká živnostenské oprávnění dnem zápisu do obchodního rejstříku. Nepodají-li návrh na zápis 
ve lhůtě 90 dnů od doručení živnostenského listu nebo koncesní listiny nebo není-li návrhu 
vyhověno, musí uvedené doklady neprodleně vrátit. Platnost živnostenského listu nebo koncesní 
listiny zaniká nesplněním podmínek stanovených v tomto odstavci. 

(8) Živnostenské oprávnění nemůže být přeneseno na jinou osobu. Jiná osoba je může 
vykonávat, jen stanoví-li to tento zákon. 

(9) Živnostenské oprávnění může být vykonáváno na celém území České republiky. 

Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce 

§ll 

(1) Podnikatel může provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce. 
Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz 
živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a která, nejde-li o manžela nebo 
manželku podnikatele, je v pracovněprávním vztahu k podnikateli. Odpovědný zástupce se musí 
zúčastňovat provozování živnosti v potřebném rozsahu. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce 
odpovědného zástupce pro více než dva podnikatele. 

(2) Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozováni 
živnosti(§ 6 a 7), musí mít bydliště na území České republiky a musí prokázat pohovorem před 
živnostenským úřadem znalost českého jazyka nebo slovenského jazyka, nejedná-li se o občana 
České republiky. Znalost českého jazyka nebo slovenského jazyka prokáže, jestliže 

a) je schopen plynně a jazykově správně reagovat na otázky vztahující se k běžným situacím 
denního života a podnikání, 

b) umí ústně sdělit obsah textu z denního tisku. 

(3) Odpovědným zástupcem právnické osoby nemůže být člen dozorčí rady či jiného 
kontrolního orgánu této právnické osoby, dále fyzická osoba, u níž trvá překážka provozování 
živnosti podle § 8. Odpovědným zástupcem v oboru nebo příbuzném oboru živnosti nemůže být 
ani osoba, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 až 4, a to po dobu 
jednoho roku od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění. 

( 4) Odpovědného zástupce je povinen ustanovit 
a) podnikatel, který je fyzickou osobou a nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti(§ 7), 
nejedná-li se o ohlašovací živnost provozovanou průmyslovým způsobem, 

b) podnikatel, který je zahraniční fyzickou osobou a nemá na území České republiky povolen 
pobyt, 

c) podnikatel, který je právnickou osobou se sídlem v České republice. Do funkce odpovědného 
zástupce ustanoví člena statutárního orgánu nebo statutární orgán, který splňuje podmínky pro 
výkon funkce odpovědného zástupce podle tohoto zákona. Nelze-li odpovědného zástupce 
ustanovit z uvedených osob, ustanovuje podnikatel odpovědného zástupce z jiných osob, 

d) podnikatel, který je zahraniční právnickou osobou. Do funkce odpovědného zástupce ustanoví 
vedoucího organizační složky umístěné na území České republiky, který splňuje podmínky pro 
výkon funkce odpovědného zástupce podle tohoto zákona. Nesplňuje-li vedoucí organizační 
složky tyto podmínky, ustanovuje podnikatel odpovědného zástupce z jiných osob. 

(5) Ustanovení odpovědného zástupce pro živnost ohlašovací i ukončení výkonu jeho 
funkce je podnikatel povinen oznámít živnostenskému úřadu příslušnému podle § 45 do 15 dnů 
ode dne, kdy uvedená skutečnost nastala. 

(6) Odpovědný zástupce pro živnost ohlašovací může vykonávat svoji funkci ode dne 
ustanovení, splňuje-li podmínky vyžadované tímto zákonem. 

(7) Ustanovení odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou předloží podnikatel ke 
schválení živnostenskému úřadu. Ustanovení nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí o schválení 
nabylo právní moci. Ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce podnikatel oznámí 
živnostenskému úřadu příslušnému podle§ 50 do 15 dnů od ukončení výkonu funkce. 

(8) Přestane-li odpovědný zástupce vykonávat funkci nebo nesplňuje-li podmínky, musí 
podnikatel nejpozději do 15 dnů ustanovit nového odpovědného zástupce. To neplatí, je-li 
živnostenské oprávnění pozastaveno nebo oznámí-li podnikatel živnostenskému úřadu, že 
provozování živnosti je dočasně přerušeno(§ 31 odst. 7). 

(9) Podnikatel může ustanovit odpovědného zástupce i v případech, kdy to tento zákon 
nevyžaduje. Najeho ustanovení se vztahuje§ ll obdobně s výjimkou odstavce 8. 



(10) Živnostenský úřad může v průběhu provozování živnosti povolit provozováni 
živnosti bez odpovědného zástupce na nezbytně nutnou dobu, nejdéle však na dobu 6 měsíců, 
nemůže-li tím dojít k ohrožení životů a zdraví lidí. 

§ 12 

(I) Jménem a na účet fYzické osoby, která z důvodu nedostatku věku nebo rozhodnutí 
soudu nemá plnou způsobilost k právním úkonům, může být živnost provozována se souhlasem 
soudu, navrhne-li to její zákonný zástupce. Živnost ohlásí nebo o koncesi požádá jménem 
zastoupeného zákonný zástupce. 

(2) Zákonný zástupce ustanoví odpovědného zástupce podle § ll se souhlasem soudu. 
28a) 

§13 

Pokračování v živnosti při úmrtí podnikatele 

(l) Zemře-li podnikatel, mohou v živnosti pokračovat až do skončení řízení o projednání 
dědictví: 

a) dědicové ze zákona, pokud není dědiců ze závěti, 

b) dědicové ze závěti a pozůstalý manžel, i když není dědicem, je-li spoluvlastnikem majetku 
používaného k provozování živnosti, 

c) pozůstalý manžel splňující podmínku uvedenou v písmenu b), pokud v živnosti nepokračují 
dědicové, 

d) správce dědictví 29) , pokud byl pro zachování provozu podniku ustanoven orgánem 
projednávajícím dědictví. 

(2) Pokud osoby uvedené v odstavci I písm. a) až c) hodlají pokračovat v provozování 
živnosti, jsou povinny oznámit tuto skutečnost živnostenskému úřadu ve lhůtě 3 měsíců ode dne 
úmrtí podnikatele. Správce dědictví je povinen oznámit pokračování v provozování živnosti ve 
lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy byl do této funkce ustanoven. Nesplňuje-li osoba podle odstavce 1 
písm. a) až c) podmínky stanovené v§ 6 a 7 nebo jsou-li u ní překážky podle§ 8 anebo nemá-li 
bydliště na územi České republiky, musí neprodleně ustanovit odpovědného zástupce. 

(3) Nesplňuje-li správce dědictví 29) podle odstavce 1 písm. d) podmínky stanovené v § 
7, musí neprodleně ustanovit odpovědného zástupce. 

(4) Po skončení řízení o dědictví mohou pokračovat v živnosti osoby uvedené v odstavci 
I písm. a) až c), pokud nabyly majetkového práva vztahujícího se k provozování živnosti; tuto 
skutečnost musí do 1 měsíce od skončení dědického řízení oznámit živnostenskému úřadu, který 
byl naposledy mistně příslušný(§ 45 odst. 1, §50 odst. 1) pro zůstavitele. Průkaz živnostenského 
oprávnění pro osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) až c) vydá živnostenský úřad příslušný pro 

tyto osoby podle § 45 odst. I nebo § 50 odst. l na dobu 6 měsíců od skončení řízení o dědictví, 
není-li dále stanoveno jinak. Pokud tyto osoby ve lhůtě 6 měsíců nezískají vlastní živnostenské 
oprávnění, nemohou dále živnost provozovat. 

(5) Pro náležitosti oznámení podle odstavců 2 a 4 platí§ 45, 46 a 50 obdobně. 

§ 14 

Pokračování v živnosti při přeměně obchodní společnosti 

nebo družstva 

(l) Při přeměně obchodní společnosti nebo družstva v jinou formu obchodní společnosti 
nebo v družstvo může nová společnost, popřípadě družstvo pokračovat na základě 

živnostenského oprávnění svého právního předchůdce v provozování živnosti zaniklé společnosti 
nebo družstva po dobu nezbytně nutnou k získání vlastního živnostenského oprávnění, splňuje-li 
všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti. Pokračování v živnosti musí do 15 dnů ode 
dne vzniku změny písemně oznámit živnostenskému úřadu a současně ohlásit ohlašovací živnost 
nebo podat žádost o koncesi. 

(2) Při sloučení, splynutí nebo rozdělení obchodní společnosti nebo družstva platí 
ustanovení odstavce l obdobně. 

§ 15 

zrušen 

§ 16 

Provozování většího počtu živností jedním podnikatelem 

Podnikatel může provozovat více živností, má-li pro každou z nich živnostenské 
oprávnění. 

Pro vozovny 

§ 17 

(1) Provozovnou se rozumi prostor, v němž je živnost provozována. Za provozovnu se pro 
účely tohoto zákona považuje i stánek, pojízdná prodejna a obdobné zařízení, sloužící k prodeji 
zboží nebo k poskytování služeb. 

(2) Na základě průkazu živnostenského oprávnění může být živnost provozována ve více 
provozovnách, pokud k nim podnikatel má užívací nebo vlastnické právo. Na žádost 
živnostenského úřadu je podnikatel povinen prokázat vlastnické nebo užívací právo k objektům 
nebo mistnostem provozovny. Je-li provozovna umístěna v bytě a není-li podnikatel vlastníkem 
tohoto bytu, může v něm provozovat živnost pouze se souhlasem vlastnika, spoluvlastníka nebo 



správce bytu nebo nemovitosti, jejíž je byt součástí, pokud je tento správce k udělování takového 
souhlasu zmocněn. Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v pro vozovně 
písenmě oznámit živnostenskému úřadu příslušnému podle § 45 odst. 1 nebo § 50 odst. 1 
nejméně 3 dny předem. To neplatí, jsou-li tyto provozovny uvedeny v ohlášení živnosti podle § 
45 nebo v žádosti o koncesi podle§ 50. V oznámení podnikatel uvede údaje podle odstavce 4. 

(3) Podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování 
živnosti podle zvláštních předpisů, 29a) byla řádně označena a aby pro každou provozovnu byla 
ustanovena osoba odpovědná za činnost provozovny. 

( 4) V oznámení podle odstavce 2 podnikatel uvede 

a) obchodní jméno, 

b) identifikační číslo, 

c) sídlo (trvalý pobyt, zahraniční osoba adresu pobytu podle§ 5 odst. 4 a umístění organizační 
složky), 

d) adresu provozovny podléhající kolaudačnímu řízení a předmět podnikání v této pro vozovně, 

e) druh provozovny nepodléhající kolaudačnímu řízení (odstavec 1 věta druhá), její umístění a 
předmět podnikání v provozovně, 

f) datum zahájení (ukončení) provozování živnosti v provozovně, 

g) právní titul užívání provozovny. 

(5) Živnostenský úřad, který obdrží oznámení podle odstavce 2, je povinen zahájení a 
ukončení činnosti v provozovně oznámit neprodleně živnostenskému úřadu, v jehož úzenmím 
obvodu se provozovna nachází. Živnostenský úřad, který vydá na základě ohlášení živnosti nebo 
žádosti o koncesi průkaz živnostenského oprávnění, a provozování živnosti v provozovně je 
podle údajů v ohlášení živnosti nebo v žádosti o koncesi zahájeno bezprostředně po vzniku 
živnostenského oprávnění, postupuje přiměřeně podle věty prvé. 

(6) Živnostenský úřad příslušný podle odstavce 2 informuje podnikatele o zápisu 
provozovny do živnostenského rej střiku. 

(7) Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodním jménem 
podnikatele a jeho identifikačním číslem. Stánek a obdobné zařízení podle odstavce I musí být 
dále označen údajem o sídle nebo místě podnikání. 

(8) Pro vozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům 29b) musí 
být trvale a zvenčí viditelně označena také 
a) jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, 

b) prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, nejedná-li se o stánek nebo 

obdobné zařízení, 

c) kategorií a třídou u ubytovacího zařízení 29c) poskytujícího přechodné ubytování. 

(9) Při uzavření provozovny uvedené v odstavci 8 je podnikatel povinen, nebrání-li tomu 
závažné důvody, alespoň 3 dny předem na vhodném a zvenčí viditelném místě označit počátek a 
konec uzavření. 

(10) Podnikatel může prodávat zboží, pokud jeho prodej nevyžaduje koncesi, pomocí 
automatů obsluhovaných spotřebitelem. Podnikatel je povinen označit automat svým obchodním 
jménem a identifikačním číslem. Umístění automatů oznámí podnikatel předem živnostenskému 
úřadu, v jehož úzenmím obvodu má být automat umístěn. Na oznámení se vztahuje ustanovení 
odstavce 4 přiměřeně. Prodej zboží pomocí automatů nesmí umožnit získat určité druhy zboží 
osobám chráněným zvláštním zákonem. 

(ll) Podnikatel, který provozuje živnost v pro vozovně podléhající kolaudačnímu 
rozhodnutí, může při slavnostech, sportovních podnicích nebo při jiných podobných akcích 
konaných v obci, v níž se pro vozovna nachází, prodávat i mimo tuto provozovnu potraviny a jiné 
zboží, které se při těchto příležitostech obvykle nabízí a jejichž prodej je předmětem jeho 
podnikání. Takový prodej je podnikatel povinen oznámit písenmě obci nebo v hlavním městě 
Praze a v úzenmě členěných statutárních městech městské části nebo městskému obvodu, v nichž 
se akce koná, tak, aby obec oznámení obdržela nejpozději 3 dny před uskutečněním akce. 

§ 18 

(1) Obec může v přenesené působnosti 29d) vydat tržní řád formou obecně závazné 
vyhlášky. Pro nabídku, prodej zboží (dále jen "prodej") a poskytování služeb mimo provozovnu 
určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona 29e) tržní řád 
vymezí: 
a) místa pro prodej a poskytování služeb, jimiž jsou zejména tržnice a tržiště (dále jen "tržiště"), a 
jejich rozdělení (např. podle druhu prodávaného zboží nebo poskytované služby), 

b) stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti tržišť, 

c) dobu prodeje zboží a poskytování služeb na tržišti, 

d) pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti na tržišti, 

e) pravidla, která musí dodržet provozovatel tržiště k zajištění jeho řádného provozu. 

(2) Tržní řád se s výjimkou odstavce 1 písm. a), b) a c) vztahuje i na prodej zboží a 
poskytování služeb na tržištích majících charakter stavby podle zvláštního zákona. 29b) 

(3) Obec může v obecně závazné vyhlášce vydané podle odstavce I stanovit, že se tato 
vyhláška nevztahuje na některé druhy prodeje zboží a poskytování služeb prováděné mimo 
provozovnu, a stanovit, že některé druhy prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděné mimo 
pro vozovnu v obci nebo její části jsou zakázány. 



ČÁST DRUHÁ 

Druhy živností 

HLAVA I 

Živnosti ohlašovací 

§ 19 

Ohlašovací živnosti jsou: 
a) řemeslné, je-li podmínkou provozování živnosti odborná způsobilost uvedená v§ 21 a 22, 

b) vázané, je-li podmínkou provozování živnosti odborná způsobilost uvedená v příloze č. 2, 

c) volné, není-li jako podmínka provozování živnosti odborná způsobilost stanovena. 

Díll 

Živnosti řemeslné 

§ 20 

Živnosti řemeslné jsou živnosti uvedené v příloze č. 1 zákona. 

Odborná způsobilost 

§ 21 

Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti se prokazuje, není-1i v příloze č. 1 stanoveno 
jinak, 
a) výučním listem z příslušného tříletého učebního oboru nebo jiným dokladem o řádném 
ukončení příslušného tříletého učebního oboru 30) a dokladem o vykonání tříleté praxe v oboru, 

b) vysvědčením o ukončení studia příslušného studijního oboru střední odborné školy, jehož 
délka je kratší než 4 roky, a dokladem o vykonání tříleté praxe v oboru, 

c) vysvědčením o maturitní zkoušce 31) v příslušném studijním oboru střední odborné školy nebo 
středního odborného učiliště nebo gymnázia s předměty odborné přípravy a dokladem o vykonání 
dvouleté praxe v oboru, nebo 

d) diplomem nebo jiným dokladem o absolvování bakalářského nebo magisterského studijního 
programu příslušné vysoké školy a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru. 

§ 22 

( 1) Doklady o odborné způsobilosti uvedené v § 21 mohou být nahrazeny 

a) výučním listem z příbuzného tříletého učebního oboru nebo jiným dokladem o řádném 
ukončení přtbuzného tříletého učebního oboru nebo studia v přtbuzném oboru a dokladem o 
vykonání čtyřleté praxe v oboru živnosti, 

b) vysvědčením o ukončení studia přtbuzného studijního oboru střední odborné školy, jehož 
délka je kratší než čtyři roky, a dokladem o vykonání čtyřleté praxe v oboru, 

c) vysvědčením o maturitní zkoušce v přtbuzném studijním oboru střední odborné školy nebo 
středního odborného učiliště a dokladem o vykonání tříleté praxe v oboru, 

d) diplomem nebo jiným dokladem o absolvování vysoké školy v přtbuzném oboru a dokladem o 
vykonání dvouleté praxe v oboru, 

e) osvědčením o rekvalifikaci 30a ) nebo jiným dokladem o odborné způsobilosti vydaným 
institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo příslušným 

ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a dokladem o 
vykonání čtyřleté praxe v oboru, 

t) dokladem o vykonání kvalifikační zkoušky před komisí složenou ze zástupců příslušného 
živnostenského úřadu, příslušné střední odborné školy nebo středního odborného učiliště, jakož i 
příslušného živnostenského společenstva, je-li zřízeno, a dokladem o vykonání čtyřleté praxe v 
oboru, nebo 

g) dokladem o vykonání šestileté praxe v oboru. 

(2) Praxí v oboru se pro účely tohoto zákona rozumí výkon odborných činností 

náležejících do oboru nebo přtbuzného oboru živnosti, zejména samostatné provozování živnosti 
v oboru nebo v přtbuzném oboru, činnost osoby bezprostředně odpovědné za řízení činnosti, 
která je předmětem živnosti v oboru, nebo činnost osoby vykonávající samostatné odborné práce 
odpovídající oboru živnosti. 

(3) Praxí v oboru se rozurni také základní nebo náhradní služba v ozbrojených silách nebo 
civilní služba, pokud během ní byly pravidelně vykonávány práce, které jsou předmětem 
příslušné živnosti. Dokladem o výkonu praxe je písemné potvrzení vydané příslušným orgánem 
ozbrojených sil nebo právnickou či fyzickou osobou, u níž občan konal náhradní nebo civilní 
službu. 

(4) Za přtbuzné obory se považují obory, které užívají stejných nebo obdobných 
pracovních postupů a odborných znalostí. 

(5) Obsahovou náplň a způsob provádění zkoušek podle odstavce 1 písm. b) stanoví 
vyhláška vydaná společně ústředním orgánem státní správy pro živnostenské podnikání a 
ústředními orgány státní správy, do jejichž působnosti patří odvětví, v nichž jsou živnosti 
provozovány. 31a) 



Díl2 

Živnosti vázané 

§ 23 

Živnosti vázané jsou živnosti uvedené v příloze č. 2 zákona. 

§ 24 

Odborná způsobilost 

Odborná způsobilost pro vázané živnosti je upravena zvláštními předpisy uvedenými v 
phloze č. 2 zákona nebo stanovena touto přílohou. Je-li v příloze č. 2 uvedena odborná 
způsobilost spočívající ve vyučení v oboru nebo ve středoškolském vzdělání zakončeném 
maturitní zkouškou, splnění podmínky vzdělání se prokazuje též dokladem o rekvalifikaci podle 
§ 22 odst. 1 písm. e) a dokladem o vykonání čtyřleté praxe v oboru. 

Díl3 

Živnosti volné 

§ 25 

Obory živností volných stanoví vláda nařízením. K provozování živností volných se 
nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti (§ 7). 

HLAVA II 

Živnosti koncesované 

§ 26 

Živnosti koncesované jsou živnosti uvedené v příloze č. 3 zákona. 

§ 27 

Odborná způsobilost a další podmínky 

(I) Odborná způsobilost pro koncesované živnosti je upravena zvláštními předpisy 
uvedenými v příloze č. 3 zákona nebo stanovena touto přílohou. Je-li v příloze č. 3 uvedena 
odborná způsobilost spočívající ve vyučení v oboru nebo ve středoškolském vzdělání 
zakončeném maturitní zkouškou, splnění podmínky vzděláni se prokazuje též dokladem o 
rekvalifikaci podle§ 22 odst. I písm. e) a dokladem o vykonání čtyřleté praxe v oboru. 

(2) Živnostenský úřad uloží nebo změní podnikateli podmínky provozování živnosti na 
základě tohoto zákona anebo na základě zvláštních předpisů. 

ČÁST TŘETÍ 

Rozsah živnostenského oprávnění 

HLAVA I 

Všeobecná ustanovení 

§ 28 

(1) Rozsah živnostenského oprávnění (dále jen "rozsah oprávnění") se posuzuje podle 
obsahu živnostenského listu nebo koncesní listiny s přihlédnutím k ustanovením této části. 

(2) V pochybnostech rozhodne živnostenský úřad po vyjádření příslušné hospodářské 
komory a živnostenského společenstva, jsou-li zřízeny. 

nadpis vypuštěn 

§ 29 

zrušen 

§ 30 

zrušen 

§ 31 

nadpis neplatil 

(I) Podnikatel, který provozuje živnost prostřednictvím odpovědného zástupce(§ ll), je 
povinen zajistit jeho účast při provozování živnosti v potřebném rozsahu. 

(2) Podnikatel je povinen pro účely doručování písemností podle odstavce ll viditelně 
označit obchodním jménem a identifikačním číslem místo podnikání, liší-li se od bydliště(§ 5 
odst. 2), sídlo a zahraniční osoba organizační složku. 

(3) Podnikatel je povinen zajistit, aby na provozovně, ve které je prodáváno zboži nebo 
poskytována služba, a nemá-li provozovnu, v místě podnikání, sídle nebo v místě organizační 
složky zahraniční osoby byly kontrolnímu orgánu na jeho žádost a ve lhůtě jím stanovené k 
dispozici doklady prokazující způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu používaného k 
poskytování služeb. 

(4) Podnikatel je povinen zajistit, aby v provozovně určené pro prodej zboží nebo 
poskytování služeb spotřebitelům byla v prodejní nebo provozní době určené pro styk se 
spotřebiteli přítomna osoba splňující podmínku znalosti českého jazyka nebo slovenského jazyka. 



Splnění této podmínky se posuzuje podle § ll odst. 2. 

(5) Podnikatel odpovídá za to, že jeho zaměstnanci prokázali splnění podmínky 
bezúhonnosti, pokud tento zákon nebo zvláštní právní předpis podminku bezúhonnosti 
zaměstnanců vyžaduje. 

(6) Podnikatel a fyzické osoby provozující činnost, která je předmětem živnosti, osoby 
jednající jejich jménem a odpovědný zástupce jsou povinni pracovníkům živnostenského úřadu 
prokázat totožnost. 

(7) Provozování živnosti lze přerušit nejdéle na dobu 2 let. Hodlá-li podnikatel přerušit 
provozování živnosti na dobu delší než 6 měsíců, je povinen tuto skutečnost předem písenmě 
oznámit živnostenskému úřadu. 

(8) Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování 
živnosti přerušeno podle odstavce 7, je podnikatel povinen předem písenmě oznámit 
živnostenskému úřadu. 

(9) Na základě oznámení podle odstavců 7 a 8 živnostenský úřad zapíše tyto skutečnosti v 
živnostenském rejstříku a o provedeném zápise vyrozumí podnikatele. 

( 1 O) Podnikatel je povinen mít v provozovně pro účely kontroly podle tohoto zákona nebo 
zvláštního právního předpisu průkaz živnostenského oprávnění nebo osvědčení vydané podle § 
10 odst. 3. 

(ll) Podnikatel je povinen zajistit v místě podnikání, sídle a v místě organizační složky 
zapsané do obchodního rejstříku přijímání písenmostí. 

(12) Podnikatel je povinen vydávat doklady o prodeji zboží a o poskytnutí služby, není-li 
dále stanoveno jinak. Na dokladu musí být uvedeno označení podnikatele obchodním jménem a 
identifikačním číslem, datum prodeje zboží nebo poskytnutí služby, druh zboží nebo služby a 
cena, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Nepřesahuje-li účtovaná cena částku 20 Kč a 
při prodeji cenin, jízdenek hromadné dopravy, telefonních karet, denního a periodického tisku, 
zboží prodávaného prostřednictvím prodejních automatů a zboží souvisejícího s poskytováním 
doplňkových služeb v prostředcích železniční, autobusové, letecké a vodní dopravy, je podnikatel 
povinen doklad vydat pouze na žádost zákazníka, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. 
Kopie dokladů je podnikatel povinen uschovávat po dobu 3 let ode dne jejich vydání, pokud 
zvláštní právní předpis nestanoví jinak. 

(13) Podnikatel je povinen na žádost živnostenského úřadu sdělit, zda živnost provozuje, 
a doložit doklady prokazující provozování živnosti. 

(14) Podnikatel odpovídá za to, že jeho zaměstnanci splňují způsobilost pro výkon 
povolání stanovenou zvláštními právními předpisy, znalost hygieníckých a bezpečnostních 
předpisů. Vyžaduje-li to povaha práce nebo jiné činnosti, odpovídá i za to, že se zaměstnanci 
opakovaně účastní prohlídek podle předpisů o opatřeních proti přenosným nemocem. 33) 

(15) Podnikatel, který připravuje mládež na povolání, je povinen řídit se zvláštními 
právními předpisy. 23d) 

(16) Podnikatel je povinen při provozování živnosti dodržovat povinnosti vyplývající z 
tohoto zákona a zvláštních právních předpisů. 

§ 32 

Z hlediska předmětu podnikání jsou živnosti: 
a) obchodní, 

b) výrobní, 

c) poskytující služby. 

HLAVA II 

Živnosti obchodní 

§ 33 

Všeobecné ustanovení 

(1) Obchodními živnostmi se pro účel tohoto zákona rozumí zejména: 
a) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (maloobchod nebo velkoobchod), 

b) provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy, 

c) provádění dražeb mimo výkon rozhodnutí. 

(2) Maloobchodem se pro účely tohoto zákona rozumí nákup a prodej zboží za účelem 
jeho prodeje přímému spotřebiteli. 

(3) Velkoobchodem se pro účely tohoto zákona rozumí nákup a prodej zboží za účelem 
jeho prodeje k další podníkatelské činnosti. 

Rozsah oprávnění 

§ 34 

(1) Podnikatel provozující obchodní živnost uvedenou v § 33 písm. a) je oprávněn, 
zůstane-li zachována povaha živnosti, také: 

a) pronajímat zboží, 

b) zprostředkovávat koupi a prodej zboží v jednotlivých případech, 



c) provádět na zboží drobné změny, jimiž zboží přizpůsobuje potřebám kupujícího, 

d) provádět montáž zboží dodaného zákazníkovi, pokud může být provedena jednoduchými 
operacemi bez zvláštních odborných znalostí, 

e) provádět výměnu vadných součástí u dodaného zboží, pokud může být provedena 
jednoduchým způsobem bez zvláštních odborných znalostí. 

(2) Podníkatel je rovněž oprávněn provádět servis dodaného zboží za předpokladu, že k 
tomu použije odborně způsobilých osob. 

(3) Vyžadují-li činnosti uvedené v odstavcích 1 a 2 koncesi, může je podníkatel provádět, 
jen pokud koncesi má. 

(4) Podníkatel má právo přijímat objednávky na zhotovení, zpracováoí nebo úpravy zboží, 
k jehož prodeji je oprávněn, a dát tyto práce provést oprávněným výrobcem. 

(5) Při provádění změn podle odstavce 1 písm. c) nebo úprav podle odstavce 4 je 
podníkatel povinen dbát na to, aby změnami nebo úpravami nedošlo k odstranění označení 
výrobního původu výrobku, zejména ochranné známky. 

§ 35 

zrušen 

§ 36 

zrušen 

§ 37 

zrušen 

§ 38 

zrušen 

§ 39 

zrušen 

§ 40 

zrušen 

§ 41 

zrušen 

HLAVA III 

Živnosti výrobní 

§ 42 

Rozsah oprávnění 

(1) Podníkatel má právo v rámci živnostenského oprávnění výrobky vyrábět a dále 
prodávat a opravovat, zůstane-li zachováoa povaha živnosti. 

(2) Podníkatel má dále právo: 
a) nakupovat za účelem dalšího prodeje a prodávat výrobky i jiných výrobců a příslušenství, 
pokud jsou stejného druhu jako výrobky vlastní výroby, nebo v jednotlivých případech 
zprostředkovávat prodej cizích výrobků a příslušenství, 

b) vyrábět a potiskovat obaly, etikety a jiné pomocné prostředky umožňující prodej výrobků, 
které vyrábí, 

c) pronajímat výrobky vlastní výroby i výrobky jiných výrobců stejného druhu, jakož 
příslušenství, 

d) provádět montáž, seřízení a údržbu výrobků. 

(3) Nákup, prodej, zprostředkováoí prodeje a pronájem cizích výrobků podle odstavce 2 
písm. a) a c) může být prováděn jen v rozsahu, při kterém zůstane zachováoa povaha výrobní 
živnosti. 

HLAVA IV 

Živnosti poskytující služby 

§ 43 

Službami se pro účel tohoto zákona rozumí poskytováoí oprav a údržby věcí, přeprava 
osob a zboží, provozování cestovních kanceláří, poskytováoí ubytování, hostinská činnost, 
provozováoí zastaváren a jiné práce a výkony k uspokojování dalších potřeb. 

§ 44 

Rozsah oprávnění 

(1) Ustanovení § 42 odst. 2 a 3, platí pro podnikatele poskytující služby přiměřeně, 
zůstane-li přitom zachováoa povaha jejich živnosti. 



(2) Podnikatel oprávněný k přepravě osob a zboží může vykonávat činnosti související se 
zajištěním bezpečnosti a pohodlí cestujících, překládat, skladovat a balit zásilky, provozovat 
úschovu a poskytovat pohostinství v dopravních prostředcích. 

ČÁST ČTVRTÁ 

Živnostenský list, koncesní listina, živnostenský rejstřík 

HLAVA I 

Živnostenský list 

Náležitosti ohlášení živnosti 

§ 45 

(I) Fyzická osoba, která hodlá provozovat ohlašovací živnost, je povinna to ohlásit 
živnostenskému úřadu místně příslušnému podle jejího bydliště na území České republiky. 
Právnická osoba, která hodlá provozovat ohlašovací živnost, je povinna to oznámít 
živnostenskému úřadu místně příslušnému podle svého sídla. Zahraniční fyzická osoba, která za 
účelem podnikání nezřízuje na území České republiky organizační složku, ohlašuje živnost 
živnostenskému úřadu příslušnému podle místa povoleného pobytu na území České republiky; 
nelze-li místní příslušnost živnostenského úřadu pro tuto osobu určit podle místa povoleného 
pobytu v České republice, je místně příslušným živnostenský úřad podle jejího místa podnikání 
na území České republiky. Zahraniční fyzická osoba, která za účelem podnikání zřizuje na území 
České republiky organizační složku, ohlašuje živnost živnostenskému úřadu příslušnému podle 
umístění organizační složky na území České republiky. Zahraniční právnická osoba ohlašuje 
živnost živnostenskému úřadu příslušnému podle umístění organizační složky na území České 
republiky. 

(2) Fyzická osoba v ohlášení uvede: 
a) jméno a příjmení, obchodní jméno, státní občanství, bydliště, (název obce, její části, název 
ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo) rodné číslo, bylo-li 
přiděleno, jinak datum narození (dále jen "rodné číslo") a údaj, zda jí soud nebo správní orgán 
uložil zákaz činnosti, zda u ní trvá jiná překážka týkající se provozování živnosti, nebo zda mu 
bylo v posledních 3 letech zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2, 3 nebo 4, 

b) provozuje-li živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, uvede údaje uvedené pod 
písmenem a) týkající se jeho osoby, 

c) zahraniční fyzická osoba bydliště mimo území České republiky, místo pobytu v České 
republice (pokud byl povolen), umístění organizační složky v České republice (název obce, její 
části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo) a údaje 
uvedené pod písmenem a) týkající se vedoucího organizační složky. 36a) Je-li odpovědným 
zástupcem nebo vedoucím organizační složky osoba s bydlištěm mimo území České republiky, 
uvede též místo jejího pobytu v České republice, 

d) místo podnikání (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li 
přiděleno, poštovní směrovací číslo), 

e) předmět podnikání, 

f) identifikační číslo, bylo-li přiděleno, 

g) provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno bezprostředně 
po vzniku živnostenského oprávnění, 

h) datum zahájení provozování živnosti, pokud datum zahájení není shodné se vznikem 
živnostenského oprávnění, 

i) datum ukončení provozování živnosti; osoba uvedená v § 5 odst. 4 může ohlásit provozování 
živnosti nejdéle na dobu povoleného pobytu, pokud zamýšlí provozovat živnost na dobu určitou, 

j) údaj o tom, že hodlá živnost provozovat průmyslovým způsobem, 

k) údaj o tom, zda pro provozování živnosti zaměstnává zaměstnance. 

(3) Právnická osoba v ohlášení uvede: 
a) obchodní jméno, sídlo (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li 
přiděleno, poštovní směrovací číslo) a jméno, příjmení, státní občanství, rodné číslo a bydliště 
osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členy, údaj, zda jim soud nebo 
správní orgán uložil zákaz činnosti nebo zda u nich trvá jiná překážka provozování živnosti, a 
způsob, jakým za právnickou osobu jednají, zda bylo této právnické osobě v posledních 3 letech 
zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2, 3 nebo 4, 

b) údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) týkající se odpovědného zástupce, provozuje-li živnost 
prostřednictvím jeho osoby, 

c) umístění organizační složky v České republice a údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) týkající 
se vedoucího organizační složky, 36a) jde-li o zahraniční právnickou osobu. Je-li odpovědným 
zástupcem nebo vedoucím organizační složky osoba s bydlištěm mímo území České republiky, 
uvede též místo jejího pobytu v České republice, 

d) identifikační číslo, bylo-li přiděleno, 

e) předmět podnikáni, 

f) provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno bezprostředně 
po vzniku živnostenského oprávnění, 

g) datum zahájení provozování živnosti, 

h) datum ukončení provozování živnosti, pokud zamýšlí provozovat živnost na dobu určitou, 



i) údaj o tom, že hodlá živnost provozovat průmyslovým způsobem, 

j) údaj o tom, zda pro provozování živnosti zaměstnává zaměstnance. 

(4) Ohlašovatel je povinen vymezit předmět podnikání uvedený v ohlášení s dostatečnou 
určitostí a jednoznačností. Předmět podnikání živnosti volné musí být ohlášen v souladu s 
názvem oboru živnosti uvedeném v nařízení vlády vydaném podle § 73a. Předmět podnikání 
živnosti řemeslné a vázané musí být ohlášen v souladu s přílohami č. 1 a 2 k tomuto zákonu. Je-li 
rozsah výkonu živností vázán na doklad vydaný zvláštním orgánem nebo na doklad o odborné 
způsobilosti podle přílohy č. 2 k tomuto zákonu, musí být v předmětu podnikání rozsah 
podnikání vymezen v souladu s uvedenými doklady. 

§ 45a 

neplatil 

§ 46 

(I) Fyzická osoba připojí k ohlášení 
a) výpis z evidence Rejstříku trestů, 36c) ne starší 3 měsíců, (dále jen "výpis z Rejstříku trestů"), 
a je-li ustanoven odpovědný zástupce, také výpis z Rejstříku trestů odpovědného zástupce; 
zahraniční fyzická osoba též doklady podle § 6 odst. 4, 

b) doklad prokazující její odbornou způsobilost, popřípadě odbornou způsobilost odpovědného 
zástupce, 

c) zahraniční fyzická osoba doklady o pobytu podle§ 5 odst. 4, nejedná-li se o osobu, která je 
občanem členského státu Evropské unie nebo státu, s nímž má Česká republika uzavřenu 
smlouvu, která omezení podle § 5 odst. 4 nepřipouští, nebo o občana České republiky, který 
nemá na území České republiky pobyt; zahraniční fyzická osoba, která zřízuje na území České 
republiky organizační složku, doklad prokazující, že má podnik mímo území České republiky, a 
doklady o jeho provozování, 

d) doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektům a prostorám, v nichž je místo podnikání, 
liší-li se od bydliště (§ 5 odst. 2), nebo k objektu nebo prostorám, v němž je organizační složka 
zahraniční osoby umístěna, 

e) výpis z obchodního rejstříku, ne starší 3 měsíců, je-li v něm zapsána, 

t) doklady o skutečnostech prokazujících provozování živnosti průmyslovým způsobem, 

g) prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, s převzetím 

povinností v rozsahu stanoveném tímto zákonem a s uvedením podnikatelů, u nichž je do funkce 
odpovědného zástupce ustanoven. Podpis na čestném prohlášení musí být úředně ověřen, 
neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem. 

(2) Právnícká osoba připojí k ohlášení 

a) výpis z Rejstříku trestů odpovědného zástupce, ne starší 3 měsíců, 

b) doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce, 

c) doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud se nezapisuje do 
obchodního či obdobného rejstříku nebo pokud ještě zápis nebyl proveden, anebo doklad o tom, 
že právnická osoba je zapsána do obchodního či obdobného rejstříku, pokud již byl zápis 
proveden; zahraniční právnícká osoba výpis z obchodního či obdobného rejstříku vedeného ve 
státě sídla a doklad o tom, že její organizační složka na území České republiky byla zapsána v 
obchodním rejstříku, pokud byl již zápis proveden, a doklad o provozování podniku v zahraničí; 
výpis z obchodního či obdobného rejstříku nesmí být starší 3 měsíců, 

d) doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo místnostem, v nichž má právnická 
osoba sídlo, 

e) doklad o vlastnickém nebo jiném právu k umístění organizační složky zahraniční osoby, 

t) doklady o skutečnostech prokazujících provozování živnosti průmyslovým způsobem, 

g) prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, s převzetím 

povinností v rozsahu stanoveném tímto zákonem a s uvedením podnikatelů, u nichž je do funkce 
odpovědného zástupce ustanoven. Podpis na čestném prohlášení musí být úředně ověřen, 
neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem. 

(3) Podává-li ohlášení zákonný zástupce osoby, která nemá plnou způsobilost k právním 
úkonům, doloží též souhlas příslušného soudu(§ 12). 

Vydání živnostenského listu 

§ 47 

(!) Má-li ohlášení náležitosti podle § 45 a 46, podnikatel splňuje podmínky stanovené 
tímto zákonem a netrvá-li překážka provozování živnosti, živnostenský úřad vydá nejpozději do 
15 dnů ode dne, kdy mu bylo ohlášení živnosti doručeno, živnostenský list. 

(2) V živnostenském listě vydaném fYzické osobě se uvede: 
a) jméno a příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození podnikatele a jeho 
bydliště, u zahraniční osoby bydliště mímo území České republiky, místo pobytu v České 
republice (pokud byl povolen) a umístění organizační složky v České republice byla-li zřízena, a 
jméno, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození a bydliště (popřípadě místo 
pobytu v České republice) jejího vedoucího, 

b) obchodní jméno a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, 

c) předmět podnikání včetně rozsahu podle § 45 odst. 4, 

d) místo podnikání, 



e) provozování živnosti průmyslovým způsobem, je-li živnost tímto způsobem provozována, 

f) doba, na kterou se živnostenský list vydává, ohlásila-li provozování živnosti na dobu určitou 
nebo u osoby uvedené v § 5 odst. 4 na dobu povoleného pobytu, 

g) den vzniku živnostenského oprávnění, 

(3) V živnostenském listě vydaném právnické osobě se uvede: 
a) obchodní jméno, sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, u zahraniční osoby též umístění 
organizační složky v České republice a jméno, příjmení a bydliště (popřípadě místo pobytu v 
České republice) jejího vedoucího, 

b) předmět podnikání, s vymezením jeho rozsahu podle§ 45 odst. 4, 

c) provozování živnosti průmyslovým způsobem, je-li živnost tímto způsobem provozována, 

d) doba, na kterou se živnostenský list vydává, ohlásila-li provozování živnosti na dobu určitou, 

e) den vzniku živnostenského oprávnění, 

f) datum vydání živnostenského listu. 

(4) Nemá-li ohlášení náležitosti podle§ 45 a 46, vyzve živnostenský úřad podnikatele ve 
lhůtě podle odstavce I k odstranění závad. Ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu k jejich 
odstranění, nejméně však 15 dnů. Jsou-li k tomu závažné důvody, může živnostenský úřad na 
žádost podnikatele prodloužit lhůtu i opakovaně. Po dobu lhůty uvedené ve výzvě neběží lhůta 
pro vydání živnostenského listu. 

(5) Odstraní-li podnikatel závady ve stanovené lhůtě nebo ve lhůtě prodloužené, platí, že 
ohlášení bylo od počátku bez závad. Neodstraní-li podnikatel závady ve stanovené lhůtě, 

živnostenský úřad zahájí řízení a rozhodne o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením 
nevzniklo; jedná-li se o ohlášení podle§ JO odst. 5 a 6, živnostenský úřad rozhodne o tom, že 
ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění. Pokud ohlašovatel v průběhu 
řízení závady odstraní a živnostenský úřad zjistí, že jsou splněny podmínky pro vznik 
živnostenského oprávnění, živnostenský úřad řízení ukončí vydáním živnostenského listu. 

(6) Nesplňuje-li ohlašovatel podmínky stanovené tímto zákonem, živnostenský úřad 
zahájí řízení a rozhodne o tom, že živnostenské oprávněni ohlášením nevzniklo. Jedná-li se o 
ohlášení osoby podle § I O odst. 5 a 6, živnostenský úřad rozhodne o tom, že ohlašovatel nesplnil 
podmínky pro vznik živnostenského oprávnění. 

(7) Nemůže-li živnostenský úřad ze závažných důvodů vydat živnostenský list ve lhůtě 
podle odstavce I a nejedná-li se o postup podle odstavce 4, požádá nadřízený orgán o 
prodloužení lhůty k jeho vydání. Ohlašovatele živnosti je povinen o prodloužení lhůty a 
důvodech prodloužení informovat. 

(8) Zjistí-li živnostenský úřad příslušný podle § 45, že živnostenský list byl vydán v 
rozporu se zákonem, oznámí tuto skutečnost podnikateli a živnostenský list zruší a ohlášení 
znovu projedná podle§ 47. Podle okolností případu rozhodne o tom, že živnostenské oprávnění 
ohlášením nevzniklo, nebo vydá nový živnostenský list. 

(9) Chyby v psaní a jiné zřejmé nesprávnosti v písemném vyhotovení živnostenského listu 
živnostenský úřad kdykoli opraví vydáním opraveného živnostenského listu a doručí jej 
podnikateli. 

§ 48 

(I) Živnostenský úřad zašle opis živnostenského listu nebo výpis z něj, případně jiným 
způsobem sdělí údaje o živnosti a podnikateli (dále jen "opis živnostenského listu") místně 
příslušnému správci daně vykonávajícímu správu daně z příjmů a Českému statistickému úřadu. 
Opis živnostenského listu zašle živnostenský úřad též úřadu práce a příslušné správě sociálního 
zabezpečení místně příslušným podle bydliště nebo sídla podnikatele, u zahraniční osoby podle 
místa povoleného pobytu, místa podnikání nebo umístění organizační složky zahraniční osoby a 
orgánu nebo organizaci, která podle zvláštního zákona vede registr všech pojištěnců všeobecného 
zdravotního pojištění. Tato povinnost živnostenského úřadu se vztahuje i na změny 

živnostenského listu, včetně změn průkazu živnostenského oprávnění při pokračování v 
provozování živnosti po úmrtí podnikatele, na přerušení a pozastavení provozování živnosti, na 
rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávněni, na rozhodnutí o tom, že živnostenské oprávnění 
ohlášením nevzniklo, a na opatření vydané podle § 4 7 odst. 8 a 9. Opis živnostenského listu zašle 
též živnostenskému úřadu, v jehož územním obvodu má podnikatel místo podnikání, a dalšímu 
orgánu, stanoví-li tak zvláštní právní předpis. 

(2) Rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění zahraníčních osob a právnických osob 
založených zahraníčními osobami zašle živnostenský úřad též místně příslušným orgánům 
cizinecké a pohraníční policie. 

(3) Živnostenský úřad plní povinnosti uvedené v odstavcích I a 2 ve lhůtě 30 dnů ode dne 
vydání živnostenského listu, jeho změny nebo ode dne vydání opatření podle§ 47 odst. 9 nebo 
ode dne právní moci rozhodnutí. 

§ 49 

nadpis vypuštěn 

(1) Podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplněni 
týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti, a předložit doklady o nich 
do 15 dnů ode dne jejich vzniku. 

(2) Na základě oznámení podle odstavce I živnostenský úřad podle okolností případu 
provede změnu živnostenského listu vydáním živnostenského listu se změněnými údaji nebo 
rozhodne o pozastavení provozování živnosti nebo živnostenské oprávnění zruší anebo písemně 
podnikatele vyrozumí o provedení zápisu změn v živnostenském rejstříku. Není-li oznámená 
změna nebo doplnění doložena doklady podle odstavce I, živnostenský úřad vyzve podnikatele k 



předložení dokladů a stanoví nejméně 15denní lhůtu pro splnění této povinnosti a změnu průkazu 
živnostenského oprávnění do předložení dokladů neprovede. Týká-li se změna rozsahu předmětu 
podnikání a není-li doložena doklady podle tohoto zákona, rozhodne živnostenský úřad v 
samostatném řízení, že živnostenské oprávnění v rozsahu oznámené změny ohlášením nevzniklo. 

(3) Jedná-li se o změnu údajů, v jejichž důsledku dochází ke změně místní příslušnosti 
živnostenského úřadu, je ode dne vzniku změny místně příslušným úřadem k úkonům podle 
tohoto zákona, není-li dále stanoveno jinak, živnostenský úřad místně příslušný podle nového 
sídla nebo trvalého pobytu podnikatele a u zahraníční osoby podle povoleného pobytu, místa 
podnikání nebo podle umístění organizační složky, a to i v případě, že podnikatel nesplnil 
povinnost uvedenou v odstavci 1. Řízení o uložení pokuty, pozastavení provozování živnosti a 
zrušení živnostenského oprávnění dokončí živnostenský úřad, který řízení zahájil. Osoba povinně 
zapsaná v obchodním rejstříku k ohlášení změny obchodního jména, sídla, místa podnikání a 
zahraniční osoba též k ohlášení změny umístění organizační složky připojuje doklad o jejím 
provedení v obchodním rejstříku. Dojde-li ke změně místní příslušnosti živnostenského úřadu 
podle věty první, je původně místně příslušný živnostenský úřad povinen postoupit věc nově 
místně příslušnému živnostenskému úřadu, a to do 15 dnů ode dne, kdy se o změně místní 
příslušnosti dozvěděl. 

(4) Jedná-li se o změnu odpovědného zástupce, podnikatel je povinen doložit k oznámení 
doklady podle § 46 a živnostenský úřad v případě, že podnikatelem ustanovený odpovědný 
zástupce splňuje podmínky provozování živnosti, provede zápis změny do živnostenského 
rejstříku a současně o tom informuje podnikatele. Nesplňuje-li podnikatelem ustanovený 
odpovědný zástupce podmínky provozování živnosti nebo nemá-li podnikatel ustanoveného 
odpovědného zástupce, ačkoli to zákon vyžaduje, zahájí živnostenský úřad řízení o pozastavení 
provozování živnosti. 

HLAVA II 

Koncesní listina 

§50 

Náležitosti žádosti o koncesi 

(I) Fyzická osoba, která hodlá provozovat koncesovanou živnost, je povinna požádat o 
vydání koncese živnostenský úřad místně příslušný podle jejího bydliště na území České 
republiky. Právnická osoba, která hodlá provozovat koncesovanou živnost, je povinna požádat o 
vydání koncese živnostenský úřad místně příslušný podle svého sídla. Zahraniční fyzická osoba, 
která za účelem podnikání nezřízuje na území České republiky organizační složku, podává žádost 
o koncesi živnostenskému úřadu příslušnému podle místa povoleného pobytu na území České 
republiky; nelze-li místní příslušnost živnostenského úřadu pro tuto osobu určit podle místa 
povoleného pobytu v České republice, je místně příslušným živnostenský úřad podle jejího místa 
podnikání na území České republiky. Zahraníční fyzická osoba, která za účelem podnikání 
zřízuje na území České republiky organizační složku, podává žádost o koncesi živnostenskému 
úřadu příslušnému podle umístění organizační složky na území České republiky. Zahraníční 
právnická osoba podává žádost o koncesi živnostenskému úřadu příslušnému podle umístění 

organizační složky na území České republiky. 

(2) Pro náležitosti žádosti o koncesi platí ustanovení § 45 odst. 2 až 4 a § 46 odst. 1, 2 a 3 
obdobně. Předmět podnikání je třeba v žádosti o koncesi uvést v úplném nebo v částečném 
rozsahu podle při1ohy č. 3. 

(3) Jsou-li pro provozování živnosti stanoveny podmínky odborné nebo jiné způsobilosti, 
k žádosti o koncesi přiloží: 
a) fyzická osoba doklad prokazující její odbornou a jinou způsobilost, popřípadě doklad 
prokazující odbornou a jinou způsobilost odpovědného zástupce, 

b) právnická osoba doklad prokazující odbornou a jinou způsobilost odpovědného zástupce. 

(4) Žadatel v žádosti o koncesi je povinen uvést též údaje podle zvláštních předpisů a 
doložit je doklady, které jsou nezbytné k zaujetí stanoviska příslušného orgánu státní správy 
podle § 52 odst. 1 tohoto zákona. 

§51 

(1) Zjistí-li živnostenský úřad, že náležitosti žádosti o koncesi splněny nejsou, vyzve 
podnikatele ve lhůtě 30 dnů od doručení žádosti k odstranění závad. Ve výzvě stanoví 
přiměřenou lhůtu k jejich odstranění, nejméně však 15 dnů. Jsou-li k tomu závažné důvody, může 
živnostenský úřad na žádost podnikatele lhůtu i opakovaně prodloužit. Po dobu lhůty uvedené ve 
výzvě neběží lhůta pro vydání rozhodnutí o udělení koncese. 

(2) Odstraní-li podnikatel závady ve stanovené nebo prodloužené lhůtě, živnostenský úřad 
zahájí projednání žádosti. Neodstraní-li podnikatel závady ve lhůtě, živnostenský úřad řízení 
zastaví. 

§52 

Projednání žádosti 

(I) Je-li k provozování živnosti podle zvláštních předpisů nebo přílohy č. 3 zákona nutné 
oprávnění nebo souhlas nebo povolení nebo vxjádření orgánu státní správy, živnostenský úřad 
mu předloží žádost o koncesi; tento orgán je povinen zaujmout stanovisko do 30 dnů od doručení 
žádosti, pokud v příloze č. 3 není stanoveno jinak. Jeho stanoviskem je živnostenský úřad vázán. 
Toto stanovisko živnostenský úřad nevyžaduje v případě, že orgán uvedený v příloze č. 3 k 
tomuto zákonu vydal rozhodnutí o udělení souhlasu s podnikáním podle zvláštního právního 
předpisu. 

(2) Vyžaduje-li to povaha živnosti nebo v pochybnostech, může si živnostenský úřad 
vyžádat i VY.iádření dalších orgánů, které jsou povinny je zaslat nejpozději ve lhůtě podle 
odstavce 1. 

§53 



Rozhodování o koncesi 

(1) Před rozhodnutím o koncesi živnostenský úřad zjišťuje, zda jsou splněny všeobecné a 
zvláštní podmínky pro provozování živnosti a zda netrvá překážka provozování živnosti. 

(2) Není-li splněna některá z podmínek podle odstavce 1 nebo nesouhlasí-li s udělením 
koncese orgán státní správy příslušný podle přílohy č. 3 k tomuto zákonu, živnostenský úřad 
žádost zamítne. 

(3) Je-li současně se žádostí o udělení koncese předkládáno živnostenskému úřadu ke 
schválení ustanovení odpovědného zástupce a splňuje-li navržená osoba podmínky stanovené 
zákonem, rozhodne živnostenský úřad o ustanovení odpovědného zástupce v rozhodnutí o 
udělení koncese. 

(4) Živnostenský úřad rozhodne o žádosti o koncesi do 60 dnů ode dne podání žádosti, 
pokud v příloze č. 3 není stanoveno jinak. Osobě uvedené v § 5 odst. 4 živnostenský úřad udělí 
koncesi na dobu povoleného pobytu. 

(5) V rozhodnutí o udělení koncese živnostenský úřad uvede údaje podle § 54 odst. 2 
písm. a) až e) nebo údaje podle § 54 odst. 3 písm. a) až d) a stanoví podmínky provozování 
živnosti podle § 27 odst. 2. 

§54 

Vydání koncesní listiny 

(1) Koncesní listinu živnostenský úřad vydá podnikateli do 15 dnů ode dne nabytí právní 
moci rozhodnutí o udělení koncese. 

(2) V koncesní listině vydané fyzické osobě se uvede: 
a) jméno a příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození podnikatele a jeho 
bydliště, u zahraniční osoby bydliště mimo území České republiky, místo pobytu v České 
republice (pokud byl povolen) a umístění organizační složky v České republice a jméno, příjmení 
a bydliště (popřípadě místo pobytu v České republice) vedoucího organizační složky v České 
republice, 

b) obchodní jméno a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, 

c) předmět a místo podnikání, 

d) provozování živnosti průmyslovým způsobem, je-li živnost tímto způsobem provozována, 

e) doba, na kterou se koncesní listina vydává, 

f) datum vydání koncesní listiny. 

g) den vzniku práva provozovat živnost. 

(3) V koncesní listině vydávané právnické osobě se uvede: 
a) obchodní jméno, sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, u zahraniční osoby též umístění 
organizační složky v České republice a jméno, příjmení a bydliště (popřípadě místo pobytu v 
České republice) jejího vedoucího, 

b) předmět podníkání, 

c) provozování živnosti průmyslovým způsobem, je-li živnost tímto způsobem provozována, 

d) doba, na kterou se koncesní listina vydává, 

e) datum vydání koncesní listiny. 

f) den vzníku práva provozovat živnost. 

§55 

Rozeslání opisů koncesní listiny 

( 1) Ustanovení § 48 platí obdobně. 

(2) Živnostenský úřad zašle opis pravomocného rozhodnutí o udělení koncese a opis 
koncesní listiny nebo výpis z ní, rozhodnutí o její změně nebo o jejím zrušení a údaje o přerušení 
nebo o pozastavení provozování živnosti, popřípadě jiným dohodnutým způsobem sdělí údaje o 
koncesované živnosti a o podnikateli též orgánu, který k udělení koncese vydával stanovisko 
podle § 52 odst. 1 tohoto zákona. 

§56 

Změny údajů uvedených v žádosti o koncesi 

(1) Podnikatel je povinen oznámit živnostenskému úřadu všechny změny a doplnění 
týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o koncesi a předložit o 
nich doklady do 15 dnů ode dne jejich vzniku. Pro oznámení změny sídla, trvalého pobytu a u 
zahraniční osoby změny adresy povoleného pobytu, místa podnikání nebo umístění organizační 
složky platí § 49 odst. 3. 

(2) Na základě oznámení podle odstavce I živnostenský úřad podle okolností případu 
změní rozhodnutí o udělení koncese, vydá koncesní listinu se změněnýrní údaji nebo rozhodne o 
pozastavení provozování živnosti nebo živnostenské oprávnění zruší anebo písemně vyrozumí 
podnikatele o provedení zrněny v živnostenském rejstříku. Pro rozesílání opisů rozhodnutí platí 
ustanovení § 48 obdobně. 

(3) Změny údajů týkajících se rozsahu předmětu podnikání a podmínek provozování 
živnosti provede živnostenský úřad změnou rozhodnutí o udělení koncese. V případě zrněny 
rozsahu předmětu podnikání vydá koncesní listinu se změněnýrní údaji ve lhůtě podle § 54 odst. 



l. 

(4) Na řízení o změně rozhodnutí o udělení koncese se vztahuje příměřeně ustanovení§ 
52 a 53. Řízení o změně podmínek uložených v rozhodnutí o udělení koncese podle§ 27 odst. 2 
zahajuje živnostenský úřad z vlastního nebo jíného podnětu. Předloží-li podnikatel ke schválení 
ustanovení nového odpovědného zástupce, živnostenský úřad jej schvaluje v samostatném řízení. 

HLAVA III 

Zánik živnostenského oprávnění 

§57 

(I) Živnostenské oprávnění zaniká: 
a) smrtí podnikatele, nepokračují-li v živnosti dědicové nebo správce dědictví; oprávnění však 
zanikne nejpozději uplynutún lhůty uvedené v § 13 odst. 4, 

b) zánikem právnické osoby, nejde-li o případy podle § 14, 

c) uplynutím doby, pokud živnostenský list nebo koncesní listina byly vydány na dobu určitou, 

d) výmazem zahraniční osoby z obchodního rejstříku, 

e) stanoví-li tak zvláštní právní předpis, 

f) rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění. 

(2) Živnostenské oprávnění nezaniká uplynutím doby podle odstavce 1 písm. c), pokud 
podnikatel před uplynutím doby, na kterou byly živnostenský list nebo koncesní listina vydány, 
oznámí změnu data ukončení provozování živnosti nebo požádá o změnu koncesní listiny vydané 
na dobu určitou v tomto údaji. 

(3) Zanikne-li živnostenské oprávnění, je tuto skutečnost živnostenský úřad povinen 
oznámit orgánům uvedeným v § 48 a v § 55 odst. 2. 

§58 

(1) Živnostenský úřad příslušný podle§ 45 odst. I nebo § 50 odst. 1 zruší živnostenské 
oprávnění, jestliže 
a) podnikatel již nesplňuje podmínky podle § 6 odst. 1 písm. b) nebo c), ledaže v případě§ 6 
odst. 1 písm. b) je živnost provozována se souhlasem soudu podle§ 12, 

b) nastanou překážky podle § 8, nebo 

c) podnikatel o to požádá. 

(2) Živnostenský úřad příslušný podle odstavce 1 zruší živnostenské oprávnění nebo 

pozastaví provozování živnosti na návrh orgánu státní správy vydávajícího stanovísko podle § 52 
odst. 1 z důvodu, že podnikatel závažným způsobem porušil nebo porušuje podmínky stanovené 
rozhodnutím o udělení koncese, tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy. Obdobně 
živnostenský úřad postupuje v případě, že zahraniční fyzická osoba, jejíž oprávnění provozovat 
žívnost na území České republiky je vázáno na povolení k pobytu na území České republiky(§ 5 
odst. 4), tuto podminku nesplňuje. 

(3) Živnostenský úřad příslušný podle odstavce I může žívnostenské oprávnění zrušit 
nebo v odpovídajícún rozsahu provozování žívnosti pozastavit, jestliže podnikatel závažným 
způsobem porušil nebo porušuje podmínky stanovené rozhodnutím o udělení koncese, túnto 
zákonem nebo zvláštními právními předpisy. Živnostenský úřad může živnostenské oprávnění 
zrušit též na návrh příslušné správy sociálního zabezpečení, jestliže podnikatel neplní závazky 
vůči státu. Živnostenský úřad může zrušit podnikateli živnostenské oprávnění, jestliže podnikatel 
neprovozuje živnost po dobu delší než 4 roky. 

(4) V případě, že bylo zastaveno užívání nebo provoz zařízení nebo části zařízení 38) a 
podnikateli bylo uloženo odstranít závady, může živnostenský úřad příslušný podle § 45 odst. 1 
nebo § 50 odst. 1 v odpovídajícím rozsahu zrušit živnostenské oprávnění nebo pozastavit 
provozování živnosti, jestliže podnikatel neodstraní závady do I roku od uplynutí stanovené 
lhůty, a nebyla-li lhůta stanovena, do 1 roku od rozhodnutí. 

(5) Živnostenský úřad příslušný podle odstavce I zruší živnostenské oprávnění na žádost 
podnikatele doloženou souhlasem správce daně, je-li tento souhlas vyžadován zvláštnún 
zákonem. 38a ) Nedoloží-li podnikatel tento souhlas, živnostenský úřad žádost o zrušení 
živnostenského oprávnění zamítne. 

(6) Bylo-li živnostenské oprávnění zrušeno z důvodů uvedených v odstavcích 2 až 4, 
muze podnikatel ohlásit ohlašovací živnost nebo požádat o udělení koncese v oboru nebo 
příbuzném oboru nejdříve po uplynutí 3 let od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského 
oprávnění; žádost o udělení koncese v jiném oboru může podnikatel podat nejdříve po uplynutí 1 
roku od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění. 

(7) Zrušení živnostenského oprávnění podle odstavce 1 písm. a) a b), odstavců 2, 3, 4 
živnostenský úřad neprodleně oznámí na úřední desce okresního úřadu příslušného podle § 45 
odst. 1 a § 50 odst. 1 a podle místa podnikání. V oznámení uvede obchodní jméno právnické 
nebo fyzické osoby, její identifikační číslo, sídlo, místo podnikání, umístění organizační složky 
zahraniční osoby na území České republiky, předmět podnikání a datum, k němuž bylo 
živnostenské oprávnění zrušeno. Oznámení musí být na úřední desce zveřejněno nejméně po 
dobu 15 dnů. 

(8) V rozhodnutí o pozastavení provozování živnosti podle odstavců 2 až 4 živnostenský 
úřad stanoví dobu, po kterou nelze živnost provozovat. Doba pozastavení živnosti nesmí být delší 
než 1 rok. 

§59 

zrušen 



HLAVA IV 

Živnostenský rejstřík 

§ 60 

(I) Živnostenské úřady vedou v živnostenském rejstříku údaje o podnikatelích, kteří měli 
nebo mají v jejich územní působnosti sídlo, bydliště, zahraniční osoby pobyt podle § 5 odst. 4, 
místo podnikání nebo organizační složku umístěnou na území České republiky. 

(2) Do rejstříku se zapisují následující údaje včetně jejich změn: 

a) u fyzické osoby jméno, příjmení, státní občanství, bydliště, u zahraniční fyzické osoby též 
místo pobytu v České republice, pokud byl povolen, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum 
narození, identifikační číslo, obchodní jméno a místo podnikání, u odpovědného zástupce jméno, 
příjmení, státní občanství, bydliště nebo pobyt na území České republiky, rodné číslo, bylo-li 
přiděleno, jinak datum narození, a u zahraniční osoby též adresu organizační složky umístěné v 
České republice a u vedoucího organizační složky umístěné v České republice jméno, příjmení, 
státní občanství, bydliště nebo pobyt na území České republiky, rodné číslo, bylo-li přiděleno, 
jinak datum narození; u právnické osoby obchodní jméno, sídlo, identifikační číslo a u fyzických 
osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členy, u odpovědného zástupce a u vedoucího 
organizační složky zahraniční osoby jméno, příjmení, státní občanství, bydliště nebo pobyt na 
území České republiky, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození a dále adresa 
organizační složky umístěné v České republice, 

b) předmět podnikání, 

c) druh živnosti, 

d) provozovna nebo provozovny, v nichž je živnost provozována včetně údajů o zahájení a 
ukončení provozování živnosti v nich, 

e) doba platnosti živnostenského listu nebo koncesní listiny, 

f) datum vzniku živnostenského oprávnění, 

g) datum zahájení provozování živnosti, 

h) pozastavení nebo přerušení provozování živnosti, 

i) datum zániku živnostenského oprávnění, 

j) provozování živnosti průmyslovým způsobem a údaje o rozsahu živnostenského oprávnění 
podle § 7a odst. 8, 

k) údaj o tom, zda jsou v provozované živnosti zaměstnáváni zaměstnanci, 

I) prohlášení a zrušení konkursu, 

m) vstup právnické osoby do likvidace, 

n) překážky provozování živnosti podle § 8, 

o) přehled o uložených pokutách včetně sankčních opatření uložených jinými správními orgány v 
souvislosti s podnikáním, 

p) další doplňující údaje oznámené podnikatelem, které charakterizují jeho podnikatelskou 
činnost. 

Zápis musí být proveden do 5 pracovních dnů ode dne vydání průkazu živnostenského 
oprávnění nebo jeho změny nebo do 5 dnů ode dne, kdy se o změně údaje vedeného v 
živnostenském rejstříku dozvěděl. 

(3) Rejstřík je veřejným seznamem v části, v níž se u fyzické osoby zapisuje obchodní 
jméno, místo podnikání, u zahraniční fyzické osoby též umístění organizační složky v České 
republice, předmět podnikání, identifikační číslo, provozovny, provozování živnosti 
průmyslovým způsobem včetně rozsahu živnostenského oprávnění, údaj o tom, zda jsou 
zaměstnáváni zaměstnanci, pozastavení a přerušení provozování živnosti, prohlášení a zrušení 
konkursu, překážky provozování živnosti a doplňující údaje oznámené podnikatelem, které 
charakterizují jeho podnikatelskou činnost, a v části, v níž se u právnické osoby zapisuje 
obchodní jméno, sídlo, u zahraniční právnické osoby umístění organizační složky v České 
republice, identifikační číslo, předmět podnikání, provozovny, provozování živnosti 
průmyslovým způsobem včetně rozsahu živnostenského oprávnění, údaj o tom, zda jsou 
zaměstnáváni zaměstnanci, pozastavení a přerušení provozování živnosti, prohlášení a zrušení 
konkursu, vstup do likvidace, překážky provozováni živnosti a doplňující údaje oznámené 
podnikatelem, které charakterizují jeho podnikatelskou činnost. Ve veřejné části živnostenského 
rejstříku jsou údaje o podnikatelích, kterým trvá živnostenské oprávnění. Toto ustanovení platí 
obdobně pro ústřední evidenci podnikatelů. 38b) 

(4) Do rejstříku v části, v níž je veřejným seznamem podle odstavce 3, má právo nahlížet 
každý a pořizovat si z něj výpisy či opisy. 

(5) Na požádání lze z veřejné části rejstříku vydat úřední opis, výpis nebo potvrzení o 
určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není. Z neveřejné části 
rejstříku lze tak učinit, osvědčí-li žadatel právni zájem. 

(6) Údaje vedené v rejstříku a jejich aktualizaci předávají živnostenské úřady do ústřední 
evidence podnikatelů. 38b) Do ústřední evidence podnikatelů se dále zapisují údaje statistického 
a evidenčního charakteru související s provozováním živnosti. Za tímto účelem mohou být 
sdružovány informace a údaje z jiných informačních systémů a registrů. 

(7) Údaje vedené v části rejstříku, která je veřejným seznamem, živnostenský úřad 
zveřejňuje. Toto ustanovení platí obdobně pro ústřední evidenci podnikatelů. 38b) 



ČÁST PÁTÁ 

Živnostenská kontrola a pokuty 

HLAVA I 

Živnostenská kontrola 

§ 60a 

Živnostenskou kontrolu provádějí v rámci své působnosti živnostenské úřady, které 
sledují, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené živnostenským zákonem, ustanoveními 
zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání a podmínky provozování 
živnosti uložené v koncesní listině. Při kontrole plnění povinností, které vyplývají podnikateli pro 
provozování živnosti ze zvláštních předpisů, může živnostenský úřad vyžadovat od podnikatele 
doklady o splnění těchto povinností. 

§ 60b 

Kontrolní činnost v rámci živnostenské kontroly vykonávají pracovníci živnostenských 
úřadů. Ke kontrole mohou být přizváni zástupci dalších orgánů a osob určených zvláštními 
právními předpisy. Výkon živnostenské kontroly se řídí zvláštním zákonem. 38b) 

§ 60c 

Podnikatel je oprávněn přizvat v průběhu kontroly jím zvolenou třetí osobu. Nepřítomnost 
třetí osoby není důvodem k přerušení kontroly. 

§ 60d 

(1) Živnostenský úřad může rozhodnutím uložit podnikateli odstranění nedostatků 
zjištěných při provozování živnosti. 

(2) V rozhodnutí podle odstavce 1 stanoví k odstranění nedostatků přiměřenou lhůtu. 

(3) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne 
doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Odvolání nemá odkladné účinky. 

§ 60e 

neplatil 

HLAVA II 

Neoprávněné podnikání 

§ 61 

(1) Neoprávněným podnikáním je provozování činnosti, která je předmětem živnosti, bez 
živnostenského oprávnění pro tuto živnost. 

(2) Za neoprávněné podnikání se považuje i jednorázové a nahodilé provozování živnosti 
po dobu jejího pozastavení podle § 58 odst. 2 až 4. 

§ 62 

(1) Právnické osobě, která neoprávněně podniká v činnosti, která je předmětem živnosti 
volné, živnostenský úřad uloží pokutu až do výše 500 000 Kč. 

(2) Právnické osobě, která neoprávněně podniká v činnosti, která je předmětem živnosti 
řemeslné nebo vázané, živnostenský úřad uloží pokutu až do výše 750 000 Kč. 

(3) Právnické osobě, která neoprávněně podniká v činnosti, která je předmětem živnosti 
koncesované, živnostenský úřad uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč. 

( 4) Při určení výše pokuty se přihlíží zejména k rozsahu, závažnosti, způsobu, době trvání 
a následkům protiprávního jednání. 

§ 63 

zrušen 

§ 63a 

(1) Fyzické osobě, která neoprávněně podniká v činnosti, která je předmětem živnosti 
volné, živnostenský úřad uloží pokutu až do výše 50 000 Kč. 

(2) Fyzické osobě, která neoprávněně podniká v činnosti, která je předmětem živnosti 
řemeslné nebo vázané, živnostenský úřad uloží pokutu až do výše 100 000 Kč. 

(3) Fyzické osobě, která neoprávněně podniká v činnosti, která je předmětem živnosti 
koncesované, živnostenský úřad uloží pokutu až do výše 200 000 Kč. 

( 4) Při určení výše pokuty se přihlíží zejména k rozsahu, závažnosti, způsobu, době trvání 
a následkům protiprávního jednání. 

§ 64 

Ustanovení trestního zákona 40) týkající se stíhání fYzických osob pro neoprávněné 
podnikání zůstávají ustanoveními § 61 až 63a nedotčena. 

HLAVA III 

Porušení jiných ustanovení zákona 



§ 65 

(1) Živnostenský úřad může uložit podnikateli pokutu až do výše 100 000 Kč, jestliže 
podnikatel: 

a) neustanoví v případech, kdy je k tomu povinen, odpovědného zástupce pro živnost 
koncesovanou nebo nepředloží jeho ustanovení ke schválení živnostenskému úřadu nebo 
neoznámí ukončení jeho funkce odpovědného zástupce, 

b) nedodržuje podmínky stanovené pro provozování živnosti koncesované, 

c) porušuje povinnosti stanovené v § 31, 

d) porušuje povinnosti stanovené pro provozování živnosti zvláštními právními předpisy. 

(2) Živnostenský úřad může podnikateli uložit pokutu až do výše 50 000 Kč, jestliže 
podnikatel: 
a) neustanoví v případech, kdy je k tomu povinen, odpovědného zástupce pro živnost ohlašovací 
nebo neoznámí jeho ustanovení živnostenskému úřadu nebo neoznámí ukončení jeho funkce 
odpovědného zástupce, 

b) neoznámí zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně živnostenskému úřadu. 

(3) Živnostenský úřad může podnikateli uložit pokutu až do výše 20 000 Kč, jestliže 
podnikatel: 
a) neohlásí živnostenskému úřadu, že ustanovil odpovědného zástupce, ač k tomu nebyl povinen, 

b) neohlásí, že odpovědný zástupce již nemá bydliště na území České republiky, 

c) neoznámí změny nebo doplnění údajů obsažených v ohlášení nebo v žádosti, na jejímž základě 
bylo rozhodnuto o udělení koncese. 

(4) Živnostenský úřad může uložit odpovědnému zástupci za porušení povinností, 
vyplývajících pro něj z tohoto zákona, pokutu až do výše 50 000 Kč. 

(5) Živnostenský úřad může uložit osobě, která nesplní povinnost uloženou tímto 
zákonem, nejde-li o podnikatele, pokutu až do výše 1 O 000 Kč. 

(6) Živnostenský úřad může uložit podnikateli, který oznámil přerušení provozování 
živnosti podle § 31 odst. 7 a začal živnost opětovně provozovat před uplynutím lhůty, aniž by 
oznámil tuto skutečnost předem písemně živnostenskému úřadu(§ 31 odst. 8), pokutu až do výše 
10 000 Kč. 

(7) Živnostenský úřad uloží za souběžné porušení zákona touž osobou projednané ve 
společném řízení sankci podle ustanovení vztahujícího se na porušení nejpřísněji postižitelné. 

HLAVA IV 

Ukládání pokut 

§ 66 

(1) Řízení o uložení pokuty podle § 61 až 63a může živnostenský úřad zahájit jen do 
jednoho roku ode dne, kdy se o neoprávněném podnikání dozvěděl, nejpozději však do 5 let od 
doby, kdy k porušení došlo; jde-li o pokračující neoprávněné podnikání, nejpozději do 5 let od 
doby, kdy neoprávněné podnikání ještě trvalo. 

(2) Řízení o uložení pokuty podle § 65 může živnostenský úřad zahájit do 1 roku ode dne, 
kdy se o skutečnosti uvedené v § 65 dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy taková 
skutečnost ještě trvala, a jedná-li se o nesplnění povinnosti ve lhůtě stanovené tímto zákonem, 
nejpozději do 3 let ode dne, kdy uplynula lhůta pro splnění povinnosti stanovená tímto zákonem. 

(3) Pokuty uložené podle § 61 až 63a, § 65 a 71 jsou příjmem státního rozpočtu České 
republiky, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak. Živnostenský úřad, který pokutu uložil, je 
oprávněn ji vybírat a vymáhat, přičemž postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb. , o správě daní a 
poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 

( 4) Pokutu podle § 65 odst. 1 až 3 lze uložit i osobě, která se dopustila porušení tohoto 
zákona jako podnikatel a jejíž živnostenské oprávnění již zaniklo. 

(5) Pokutu podle § 65 zákona až do výše 5000 Kč lze uložit též na místě v blokovém 
řízení, je-li porušení povinnosti podle tohoto zákona spolehlivě zjištěno, nestačí-li domluva a 
osoba uvedená v § 65 ji na místě zaplatí. Proti uložení pokuty v blokovém řízení se nelze odvolat. 
Pověřený pracovník živnostenského úřaduje oprávněn uloženou pokutu vybrat. K jejímu uložení 
a vybrání použije bloků, kterých se používá pro ukládání a vybírání pokut v blokovém řízení o 
přestupcích. 41) 

ČÁST ŠESTÁ 

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁ VĚREČNÁ USTANOVENÍ 

HLAVA I 

SPOLEČNÁ UST ANOVENÍ 

§ 67 

Pracovněprávní vztahy 

Pracovněprávní vztahy mezi podnikatelem a jeho zaměstnanci se řídí pracovněprávními 
předpisy. 

§ 68 



Součinnost orgánů státní správy 

(1) Orgány, provádějící kontrolu podle zvláštních předpisů, zasílají opis rozhodnutí, 
kterým bylo rozhodnuto o závažném porušení zvláštních předpisů podnikatelem, příslušnému 
živnostenskému úřadu ve lhůtě 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. V téže 
lhůtě příslušnému živnostenskému úřadu oznamují i případy neoprávněného podnikání zjištěné 
při výkonu jejich činnosti. Tím není dotčena povinnost mlčenlivosti stanovená zvláštním 
zákonem. 42) 

(2) Živnostenské úřady ve lhůtě 30 dnů ode dne zjištění informují jednotlivé 
specializované orgány, zejména orgány dozírající na dodržování hygienických, bezpečnostních a 
požárních předpisů a orgány České obchodní inspekce, o porušování příslušných zvláštních 
předpisů osobami provozujícími činnost, která je předmětem živnosti. 

§ 69 

Živnostenská společenstva 

(1) Živnostenské společenstvo (dále jen "společenstvo") je sdružením 43) podnikatelů v 
určitém oboru nebo oborech živností na vymezeném území. 

(2) Společenstva hájí a podporují společné zájmy podnikatelů, kteří jsou jejich členy, a 
přispívají k řádnému provozování živností. Podávají na vyžádání nebo z vlastní iniciativy 
orgánům státní správy návrhy, informace a stanoviska o živnostech v oboru své působnosti. 

§ 69a 

neplatil 

§ 70 

Doručování 

(1) Doručuje se zpravidla poštou. Živnostenský úřad může písemnost doručit i jiným 
vhodným způsobem. 

(2) Podnikateli se písemnosti doručují na adresu naposledy uvedenou podnikatelem 
živnostenskému úřadu jako adresa sídla nebo místa podnikání. Je-li podnikatel zahraniční 
osobou, která zřizuje na území České republiky organizační složku, doručují se písenmosti na 
adresu naposledy uvedenou podnikatelem živnostenskému úřadu jako adresa organizační složky. 

(3) Odpovědnému zástupci se doručuje na naposledy oznámenou adresu bydliště v České 
republice vedenou živnostenským úřadem. 

(4) Jiným osobám se doručuje na adresu trvalého nebo povoleného pobytu v České 
republice naposledy oznámenou živnostenskému úřadu. 

(5) Nebyl-li adresát, který je fYzickou osobou, zastižen, uloží se písemnost u 
živnostenského úřadu, v jehož obvodu je místo doručení, na poště nebo u orgánu obce a adresát 
se vhodným způsobem vyzve, aby si písemnost vyzvedl. Nebyl-li na adrese právnické osoby 
zastižen nikdo, kdo by byl oprávněn písemnost převzít, uloží se písenmost u živnostenského 
úřadu, v jehož obvodu je místo doručení, nebo na poště a adresát se vhodným způsobem vyzve, 
aby si písemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li si fYzická nebo právnická osoba zásilku do 3 dnů od 
uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení 
nedozvěděl. 

§ 71 

nadpis vypuštěn 

(1) Řízení ve věcech upravených tímto zákonem se řídí zákonem o správním řízení, 45) 
pokud tento zákon nestanoví jinak. 

(2) Tomu, kdo ztěžuje postup řízení, zejména tím, že se bez závažných důvodů nedostaví 
na výzvu živnostenského úřadu, ruší přes předchozí napomenutí pořádek, bezdůvodně odmítá 
svědeckou výpověď, předložení listiny nebo provedení ohledání, může živnostenský úřad uložit 
pořádkovou pokutu do výše 10 000 Kč. Pořádkovou pokutu lze uložit i opakovaně, nebyla-li 
splněna povinnost ani ve lhůtě stanovené živnostenským úřadem. 

(3) Před živnostenským úřadem se jedná v jazyce českém. Veškerá písemná podání se 
předkládají v češtině a listinné důkazy, pokud ntďsou v češtině, musí být opatřeny úředním 
překladem. Občané České republiky příslušející k národnostním a etnickým menšinám mohou 
jednat před živnostenským úřadem ve svém jazyce, musí si však na náklady živnostenského 
úřadu obstarat tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků. 

(4) Fyzická nebo právnická osoba může být v řízení před živnostenským úřadem 
zastoupena zástupcem. Zástupce jedná v rozsahu plné moci udělené písemně nebo ústně do 
protokolu. Pravost podpisu písenmé plné moci musí být úředně ověřena. 

§72 

bez nadpisu 

Pro účely řízení podle tohoto zákona je živnostenský úřad oprávněn požádat o vydání 
výpisu z Rejstříku trestů. 46) 

§ 73 

Mezinárodní smlouvy 

Ustanovení tohoto zákona se nepoužijí, stanoví-li něco jiného mezinárodní smlouva, jíž je 
Česká republika vázána a která byla zveřejněna ve Sbírce zákonů. 



§ 73a 

(1) Vláda nařízením stanoví obsahovou náplň jednotlivých živností a seznam oborů 
živností volných. Do doby účinnosti nařízení vlády, jímž se vydává seznam živností volných, 
jsou živnosti volné ty živnosti, pro jejichž provozování tento zákon nevyžaduje prokazování 
odborné ani jiné způsobilosti. 

(2) Vláda nařízením stanoví seznam živností (§ 7 odst. 3), jejichž výkon je podnikatel 
povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost uvedenou v tomto 
nařízení. 

(3) Ministerstva, do jejichž působnosti patří odvětví, v nichž jsou živnosti provozovány, 
vydají v dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy vyhlášku, která stanoví způsob provádění a obsahovou náplň zkoušky, kterou lze 
prokázat odbornou způsobilost podle odstavce 2. 

HLAVA II 

Přechodná a závěrečná ustanovení 

§ 74 

Zachování dosavadních oprávnění 

(1) V podnikatelské činnosti, která je živností podle tohoto zákona, mohou fyzické a 
právnické osoby pokračovat po dobu jednoho roku ode dne, kdy zákon nabude účinnosti, na 
základě oprávnění k podnikatelské činnosti nebo podnikatelského oprávnění, které získaly před 
jeho účinností. Po uplynutí lhůty tato oprávnění zanikají. 

(2) Fyzické osoby, kterým uplynutím lhůty podle odstavce 1 zanikne oprávnění k 
podnikatelské činnosti v živnosti volné nebo řemeslné, nabývají současně živnostenského 
oprávnění k těmto živnostem. Živnostenský list vydá živnostenský úřad ve lhůtě stanovené v 
odstavci 1. 

(3) Fyzické osoby, které ke dni nabytí účinnosti zákona mají oprávnění k podnikatelské 
činnosti v živnosti vázané nebo koncesované, předloží živnostenskému úřadu ve lhůtě 9 měsíců 
od účinnosti tohoto zákona doklady prokazující, že splňují podmínky stanovené zákonem nebo že 
ustanovily odpovědného zástupce, který podmínky splňuje. Za tohoto předpokladu vydá 
živnostenský úřad ve lhůtě 60 dnů od předložení dokladů živnostenský list nebo koncesní listinu. 

(4) Právnické osoby, které mají ke dni účinnosti zákona podnikatelské oprávnění k 
činnostem, které jsou živnostmi, předloží živnostenskému úřadu ve lhůtě 9 měsíců od účinnosti 
tohoto zákona doklady prokazující, že ustanovily odpovědného zástupce, který splňuje podmínky 
podle zákona. Za tohoto předpokladu vydá živnostenský úřad ve lhůtě 60 dnů od předložení 
dokladů živnostenský list nebo koncesní listinu. 

(5) Jestliže osoby uvedené v odstavcích 3 a 4 živnostenskému úřadu doklady nepředloží 

nebo jimi neprokáží splnění podmínek pro provozování živnosti, živnostenské oprávnění jim 
nevznikne. V pochybnostech rozhodne o tom, zda podmínky provozování živnosti splněny jsou, 
živnostenský úřad. 

§ 75 

(1) Žádosti fyzických osob o registraci podnikatelské činnosti, která je živností, podané 
podle dosavadních předpisů, o nichž nebylo rozhodnuto před účinností tohoto zákona, se 
považují za ohlášení nebo za žádost o koncesi. 

(2) Žádosti o oprávnění, povolení nebo průkaz způsobilosti k činnosti, o nichž nebylo 
rozhodnuto před účinností tohoto zákona, se podle obsahu považují za žádost o koncesi nebo za 
ohlášení živnosti vázané. Příslušný orgán státní správy je postoupí živnostenskému úřadu a k 
žádosti o koncesi připojí stanovisko jako podklad pro rozhodnutí. 

(3) Fyzické osoby, které získaly oprávnění, povolení nebo průkaz způsobilosti a před 
účinností tohoto zákona nepožádaly o registraci, připojí je k žádosti o koncesi nebo k ohlášení 
živnosti vázané. Při rozhodování o koncesi nahrazují tyto doklady stanovisko příslušného orgánu 
státní správy. 

§ 76 

Živnosti, které podle zvláštních předpisů mohou provozovat organizace, jsou ve stejném 
rozsahu a za stejných podmínek oprávněny provozovat i fyzické osoby. 

§77 

Oprávnění k podnikatelské činnosti a podníkatelská oprávnění k činnostem, které nejsou 
živnostmi, zůstávají nedotčena, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak. 

§ 78 

zrušen 

§ 79 

Likvidace majetku po předlužení 

(1) Překážkou provozování živnosti vzniklou před nabytím účinnosti zákona č. 328/1991 
Sb. , o konkursu a vyrovnání, se rozumi likvidace majetku pro předlužení. 47) 

(2) K likvidaci majetku pro předlužení, která byla provedena před 1. lednem 1990, se 
nepřihlíží. 

§ 80 

Zrušovací ustanovení 



Ke dni účinnosti tohoto zákona se zrušuje: 

1. zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve mění zákona č. 219/1991 
Sb. , kromě § 12a až 12e, 

2. § 2 dekretu prezidenta republiky č. 100/1945 Sb. , o márodnění dolů a některých 
průmyslových podniků, ve mění zákona č. 114/1948 Sb. , o márodnění některých dalších 
průmyslových a jiných podniků a závodů a o úpravě některých poměrů márodněných a 
národních podniků, 

3. § 4 zákona č. 114/1948 Sb. , o márodnění některých dalších průmyslových a jiných 
podniků a závodů a o úpravě některých poměrů márodněných a národních podniků, 

4. § 3 zákona č. 115/1948 Sb. , o márodnění dalších průmyslových a jiných výrobních 
podniků a závodů v oboru potravinářském a o úpravě některých poměrů márodněných a 
národních podniků tohoto oboru, ve mění zákona č. 108/1950 Sb. , kterým se mění a doplňují 
předpisy o márodnění některých podniků průmyslu potravinářského, 

5. § 3 zákona č. 120/1948 Sb., o znárodnění obchodních podniků s 50 nebo více činnými 
osobami, 

6. § 1 odst. 2 zákona č. 121/1948 Sb. , o znárodnění ve stavebnictví, ve znění zákona č. 
58/1951 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o znárodnění ve stavebnictví, 

7. § 3 zákona č. 123/1948 Sb., o znárodnění polygrafických podniků, 

8. § 8 zákona č. 124/1948 Sb. , o znárodnění některých hostinských a výčepnických 
podniků a ubytovacích zařízení. 

§ 81 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992. 

Havel v.r. 

Dubček v.r. 

Čalfa v.r. 

Příl.l 

ŘEMESLNÉ ŽIVNOSTI 

SKUPINA I O I: Kovy a kovové výrobky 

Kovářství 

Zámečnictví 

Nástrojářství 

Kovoobráběčství 

Galvanizérství 

Smaltérství 

Slévárenství 

Modelářství 

SKUPINA 103: Motorové a ostatní dopravní prostředky 

Opravy silničních vozidel 

Opravy karoserií 

Opravy ostatních dopravních prostředků 

Opravy pracovních strojů 

SKUPINA 104: Zdravotnické výrobky a výrobky jemné mechaniky 

Hodinářství 

SKUPINA 106: Zpracování kameniva a zemin, keramika 

Broušení a leptání skla 

Zpracování kamene 

SKUPINA 107: Chemická výroba 

Výroba kosmetických přípravků 

SKUPINA 108: Potraviny a nápoje 

Řeznictví a uzenářství 

Mlynářství 

Pivovarnictví a sladovnictví 

Mlékárenství 



Pekařství, cukrářství 

SKUPINA 109: Textilie a oděvy 

Barvení a chemická úprava textilií 

SKUPINA ll 0: Kůže, kožené výrobky, pryžové výrobky a výrobky z plastických hmot 

Zpracování gumárenských směsí 

Zpracování kůží a kožešin 

SKUPINA 111: Dřevařská výroba, výroba nábytku, hudebních nástrojů a ostatních výrobků 

Truhlářství 

Zlatnictví a klenotnictví 

Opravy hudebních nástrojů 

SKUPINA 112: Papírenská a polygrafická výroba 

Polygrafická výroba 

SKUPINA 113: Stavebnictví 

Zednictví 

Tesařství 

Pokrývačství 

Klempířství 

Štukatérství 

Podlahářství 

Izolatérství 

Kominictví 

Vodoinstalatérství, topenářství 

Montáž suchých staveb 

SKUPINA 114: Ostatní 

Čištění textilu a oděvů 

Holičství, kadeřnictví 

Hostinská činnost 

Kosmetické služby 

Pedikura, manikura 

Fotografické služby 

Aplikace, výroba a opravy ortopedické obuvi 

Příl.2 

V ÁZANÉ ŽIVNOSTI 

Obor Průkaz způsobilosti Poznámka 

2 

SKUPINA 20 I: Kovy a kovové výrobky 

2 

Výroba slitin drahých kovů pro klenotnické 
a dentální účely 

3 

3 

Osvědčení o splnění dalších podmínek 
podle§ 48 zákona č. 539/1992 Sb., 
o puncovnictví a zkoušení drahých kovů 

SKUPINA 202: Výroba strojů a přístrojů všeobecná a pro určitá hospodářská odvětví 

2 3 

Montáž, opravy, rekonstrukce, Oprávnění(§ 4 vyhlášky č. 18/1979 Sb., kterou *) § 6a 
odst. 1 písm. c) zákona č. 
revize a zkoušky vyhrazených tlakových se určují vyhrazená tlaková zařízení a 174/1968 
Sb.,o státním dozoru nad 
zařízení,*) kotlů a tlakových nádob, stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečností 

práce, ve znění zákona 
periodické zkoušky nádob na plyny bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 551/1990 Sb.) ČNR č. 
159/1992 Sb. a zákona č. 

specifikující rozsah 47/1994 Sb.,§ 2 vyhlášky č. 
18/1979 Sb.,kterou se určují 

vyhrazená tlaková zařízení a stanoví 



některé podmínky k zajištění jejich 
bezpečnosti 

Montáž, generální opravy, Oprávnění(§ 3 vyhlášky č.19/1979 Sb., *) § 6a odst. 1 
písm. c) zákona č. 
rekonstrukce, revize a revizní zkoušky 174/1968 Sb.,o státním 
dozoru nad 
provozní kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení bezpečností práce, 
ve znění zákona 
způsobilosti vyhrazených zdvihacích a stanoví některé podmínky k zajištění jejich ČNR č. 
159/1992 Sb. a zákona č. 
zařízení*) 

vyhláškyč. 

bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb.) 47/1994 Sb.,§ 2 

specifikující rozsah 19/1979 Sb.,kterou se určují 
vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví 
některé podmínky k zajištění jejich 
bezpečnosti 

Montáž, opravy, revize a zkoušky Oprávnění(§ 3 vyhlášky č. 2111979 Sb., *) § 6a 
odst. 1 písm. c) zákona č. 
vyhrazených plynových zařízení,*) 17411968 Sb.,o státním 
dozoru nad 
plnění tlakových kterou se určují vyhrazená plynová zařízení bezpečností 

práce, ve znění zákona 
nádob plyny a stanoví některé podmínky k zajištění jejich ČNR č. 159/1992 
Sb. a zákona č. 

bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb.) 47/1994 Sb.,§ 2 
vyhláškyč. 

specifikující rozsah 2111979 Sb.,kterou se určují 
vyhrazená plynová zařízení a stanoví 
některé podmínky k zajištění jejich 
bezpečnosti 

SKUPINA 203: Motorové a ostatní dopravní prostředky 

2 3 

Revize, prohlídky a zkoušky určených Osvědčení (§ 48 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., 
technických zařízení v provozu o dráhách) 
Vývoj, projektování, výroba, zkoušky, Oprávnění vydané Úřadem pro civilní letectví 
odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., 
údržba, opravy, modifikace a konstrukční specifikující rozsah 
letectví a o změně 
změny letadel, jejich součástí a 
455/1991 Sb., 

o civilním 

a doplnění zákona č. 

§ 17 

výrobků letecké techniky o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů 
SKUPINA 204: Zdravotnické výrobky, přesné a optické přístroje 

2 3 

Výroba, opravy a montáž měřídel 
odst. 2 písm. d) a§ 19 

Registrace Úřadu pro technickou normalízaci, § 13 

metrologii a státní zkušebnictví zákona č. 505/1990 Sb., 
o metrologii, 
ve znění pozdějších předpisů 

SKUPINA 205: Elektrické stroje a přístroje 

2 3 

Montáž, opravy, údržba a revize 
1 písm. c) zákona č. 

Oprávnění(§ 3 vyhlášky č.20/1979 Sb., *) § 6a odst. 

vyhrazených elektrických zařízení*) 
odborném 

174/1968 Sb., o státním 

a výroba rozvaděčů 
bezpečností práce, ve 
nízkého napětí 
č. 159/1992 Sb. 

Sb., a§ 2 a 3 

kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení dozoru nad 

a stanoví některé podmínky k zajištění jejich znění zákona ČNR 

bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 553/1990 Sb.) a zákona č. 4711994 

specifikující rozsah vyhlášky č. 20/1979 Sb., kterou se 
určují vyhrazená elektrická zařízení 
a stanoví některé podmínky 
k zajištění jejich bezpečnosti, ve 
znění vyhlášky č. 553/1990 Sb. 

Projektování elektrických zařízení*) Odborná způsobilost(§ 10 vyhlášky č. 50/1978 *) 
vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné 

o odborné způsobilosti v elektrotechnice) způsobilosti v 
elektrotechnice), 

ve znění vyhlášky č. 9811982 Sb. 
Instalace a opravy elektrických Odborná způsobilost(§ 8 vyhlášky č. 5011978 
strojů a přístrojů Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice) 

Instalace a opravy elektronických Odborná způsobilost(§ 8 vyhlášky č. 50/1978 
zařízení Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice) 
SKUPINA 207: Chemícká výroba 

I 2 3 

Výroba a dovoz Odborná způsobilost podle *)Zákon č. 157/1998 



Sb., 
chemických látek 
látkách 
a chemických 
přípravků 

klasifikovaných 
jako 
- hořlavé,*) 
- zdraví škodlivé,*) 
-žíravé,*) 
- dráždivé,*) 
-senzibilizující*) 

§ 19 odst. 2 zákona č. 157/1998 

Sb., o chemických látkách 
a chemických přípravcích 

a o změně některých dalších 
zákonů 

o chemických 

a chemických přípravcích 
a o změně některých 

dalších zákonů 

Výroba a zpracování paliv a maziv a) vysokoškolské vzdělání v oboru chemie 
a 5 let praxe v oboru, nebo 

b) úplné střední odborné vzdělání na střední 
odborné škole chemického směru, zakončené 
maturitní zkouškou a 10 let praxe v oboru 

Nákup, prodej a skladování paliv 
a maziv včetně jejich dovozu 

a) úplné střední odborné vzdělání na střední 
odborné škole technického směru zakončené 

maturitní zkouškou a 5 let praxe v oboru, 
nebo 

s výjimkou výhradního nákupu, 
prodeje a skladování paliv a maziv 
ve spotřebitelském balení do 50 kg 
najeden kus balení- velkoobchod 

b) vysokoškolské vzdělání technického směru 
a 2 roky praxe v oboru 

SKUP1NA213: Stavebnictví 

2 3 

Projektová činnost ve výstavbě 
zákona č. 50/1976 Sb., 

Autorizace v příslušném oboru podle zákona č. § 46a 

a stavebním řádu 

znění 

360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných o územním plánování 

architektů a o výkonu povolání autorizovaných (stavební zákon), ve 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, pozdějších předpisů 

v platném 
znění, nebo splnění podmínek stanovených 
v § 34 téhož zákona 

Provádění staveb, jejich změn a a) vysokoškolské vzdělání stavebního § 44 zákona č. 
50/1976 Sb., 
odstraňování 

stavebním řádu 
směru a 5 let praxe v provádění o územním plánování a 

staveb, nebo (stavební zákona), ve znění 
b) středoškolské vzdělání stavebního pozdějších předpisů 

směru a 8 let praxe v provádění 

Provádění jednoduchých 
zákona 

staveb 
a) úplné střední odborné vzdělání na § 44 a 139b 

a drobných staveb, jejich 
změn a odstraňování 
plánování 

střední odborné škole stavebního č. 50/1976 Sb., 
směru zakončené maturitní zkouškou o územním 

a 5 roků praxe v provádění 
staveb, nebo 

a stavebním řádu 
(stavební zákon), 

b) vysokoškolské vzdělání 
stavebního nebo 
architektonického 
směru a 3 roky praxe 
v provádění staveb 

ve znění pozdějších 
předpisů 

Projektování jednoduchých a a) úplné střední odborné vzdělání na § 46a a 139b 
zákona 
drobných staveb, jejich střední odborné škole stavebního č. 50/1976 Sb., o 
změn a odstraňování směru zakončené maturitní zkouškou územním plánování 
a 

SKUPlNA 214: Ostatní 
1 

a 5 roků praxe v projektování 
staveb, nebo 

b) vysokoškolské vzdělání 
stavebního nebo 
architektonického 
směru a 3 roky praxe 
v projektování staveb 

2 

stavebním řádu 
(stavební zákon), 

ve znění pozdějších 
předpisů 

3 

Vyučování řízení motorových vozidel Osvědčení(§ 12, 13 vyhlášky č. 55/1991 Sb., 
o výcviku a zdokonalování odborné způsobilosti 
řidičů silničních motorových vozidel) 

Oční optika Odborná způsobilost § 8 odst. 2 vyhlášky č. 
77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných 
odborných pracovnících ve zdravotnictví 
nebo doklad o absolvování 3letého 
bakalářského studia v oboru oční 
optik -optometrista na Lékařské 
fakultě Masarykovy university 
v Brně nebo Lékařské fakultě Karlovy 
university v Praze nebo 
Přírodovědecké fakultě Palackého 
university v Olomouci 

Měření emisí a imisí, kromě měření emisí Oprávnění podle § 3 odst. 2 písm. i) zákona ČNR 
motorových vozidel č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší 



a poplatcích za jeho znečišťování, ve znění 
pozd~ších předpisů 

Výkon zeměměřických činností a) úplné střední odborné vzdělání Zákon č. 
200/1994 Sb., o zeměměřictví 

některých 

jeho zavedením 

na střední odborné škole zeměměřického a o změně a doplnění 

směru zakončené maturitní zkouškou 

a 5 let odborné praxe nebo 
b) vysokoškolské vzdělání zeměměřického 
směru a 3 roky odborné praxe 

zákonů souvisejících s 

Posuzování vlivů na životní prostředí Vysokoškolské vzdělání příslušného směru Zákon č. 
244/1992 Sb., o posuzování 

a 6 let praxe v oboru a osvědčení podle § 6 vlivu na životní prostředí, 
a§2a 

a 9 zákona č. 244/1992 Sb. 3 vyhlášky č. 499/1992 Sb. 
Technicko-organizační činnost v oblasti Vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru § ll 
zákona ČNR č. 133/1985 Sb., 
požární ochrany požární ochrana nebo úplné střední odborné o požární 
ochraně,vezněnízákona 

vzdělání na střední odborné škole požární č. 203/1994 Sb. 
ochrany zakončené maturitní zkouškou 
nebo osvědčení o odborné způsobilosti 
vydané Ministerstvem vnitra 

Průvodcovská činnost odborná způsobilost pro horskou Platí v rozsahu 
osvědčení 

a) horská, průvodcovskou činnost: 
b) tělovýchovná a sportovní, § 22 odst. I písm. e) zákona č. 455/1991 Sb., 
c) v oblasti cestovního ruchu o živnostenském podnikání 

(živnostenský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

odborná způsobilost pro tělovýchovnou 
a sportovní průvodcovskou činnost: 
absolvování vysoké nebo vyšší odborné 
školy tělovýchovného směru 
s příslušnou specializací 
odborná způsobilost pro průvodcovskou 
činnost v oblasti cestovního ruchu: 
středoškolské vzdělání ukončené maturitní 
zkouškou a 3 roky praxe v průvodcovské 
činnosti 

Provádění dražeb mimo výkon rozhodnutí Středoškolské vzdělání zakončené maturitní 
Zákon č. 174/1950 Sb., o dražbách 

zkouškou a 5 let praxe v obchodní činnosti mimo exekuci, ve znění 
zákona 

č. 513/1991 Sb. 
Psychologické poradenství a diagnostika a) řádně ukončené jednooborové studium psychologie 

Diagnostická, 
zkušební a 
poradenská činnost 
v ochraně rostlin 

Ošetřování rostlin, 
rostlinných produktů, 
objektů a půdy proti 
škodlivým organismům 
přípravky na ochranu 
rostlin 

Geologické práce 
geologických prací, 

nebo 

na české vysoké škole univerzitního 
typu, popř. na zahraniční vysoké škole, které 
bylo státem uznáno za rovnocenné, a 3 roky 
odborné praxe v příslušné specializaci nebo 

b) řádně ukončené studium psychologie v kombinaci 
s jiným oborem na české vysoké škole 
univerzitního typu a 5 let praxe v příslušné 
specializaci. 

odborná způsobilost 
podle § 5 a 6 zákona 

č. 147/1996 Sb., 
o rostlinolékařské 

péči a změnách 
některých souvisejících 
zákonů 

Odborná způsobilost podle 
§ 5 a 6 zákona č. 147/1996 

Sb., o rostlinolékařské 
péči a změnách některých 

souvisejících zákonů 

b) úplné střední vzdělání a 3 roky praxe 
v oboru "Provozování cestovní agentury" 

osvědčení odborné způsobilosti podle s výjimkou 

§ 3 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb., které jsou hornickou činností 

o geologických pracích, činností prováděnou hornickým 
ve znění pozdějších předpisů způsobem podle § 2 a 3 

zákona č. 6111988 Sb., 
o hornické činnosti, výbušninách a 
o státní báňské správě, 
ve znění pozdějších předpisů 

Poskytování tělovýchovných absolvování vysoké nebo vyšší 
služeb***) odborné školy tělovýchovného směru 
Provozování tělovýchovných zařízení absolvování vysoké nebo vyšší 
a zařízení sloužících regeneraci odborné školy tělovýchovného směru 
a rekondici 
Vodní záchranářská služba § 22 odst. 1 písm. e) zákona č. 

455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů 

Činnost účetních poradců, 
vedení účetnictví 

a) vysokoškolské vzdělání a 3 roky 
praxe v oboru, nebo 



b) středoškolské vzdělání zakončené 
maturitní zkouškou a 5 let praxe 
v oboru 

Zastupování v celním řízení středoškolské vzdělání zakončené 

maturitní zkouškou a 3 roky praxe 
v obchodování se zahraníčím, nebo 
vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe 
v obchodování se zahraničím, nebo 
doklad o vykonání odborné celní 
zkoušky[§ 6 odst. 3 písm. b), c), d) 
vyhlášky č. 259/1997 Sb.] 

Činnosti, při kterých je vyučení v oboru kosmetička a odborná 
porušována integrita lidské kůže způsobilost podle § 8 odst. 2 nebo 

Péče o dítě do 3 let věku 
v denním režímu 

Masérské, rekondiční a 
regenerační služby 

§ 3 odst. 1 vyhlášky č. 77/1981 Sb., 
o zdravotnických pracovnících a 
jiných odborných pracovnících 
ve zdravotnictví, obor: všeobecná 
(zdravotní) nebo dětská sestra, 
porodní asistentka (ženská sestra), 
lékař 

a) absolvování střední zdravotnické 
školy ukončené maturitní zkouškou 

v oboru dětská sestra, nebo 
b) absolvování vyšší zdravotnické 

školy v oboru dětská sestra 
(ukončené absolutoriem) 

a) absolvování střední zdravotnické 
školy zakončené maturitní zkouškou 

v oboru Rehabilitační pracovník 
či Fyzioterapeut, 

b) absolvování vyšší zdravotnické 
školy v oboru Diplomovaný 
fyzioterapeut, 

c) absolvování kvalifikačního kurzu 
zakončeného závěrečnou zkouškou, 
pořádaným zdravotnickým zařízením 
pověřeným Ministerstvem zdravotnictví 
k přípravě masérů v kategorii nižších 
zdravotnických pracovniků, 

d) absolvování lékařské fakulty a 
dosažení odborné způsobilosti 
v oborech fyziatrie, balneologie a 
léčebné rehabilitace (FBLR) 
či tělovýchovného lékařství, nebo 

e) absolvování Fakulty tělesné výchovy a 
sportu Karlovy university Praha nebo 

Fakulty tělesné kultury Palackého 
university Olomouc se specializací 
pro rehabilitační obory 

Provozování solárií absolvování lékařské fakulty nebo 
absolvování Fakulty tělesné výchovy a 
sportu Karlovy university Praha nebo 
Fakulty tělesné kultury Palackého 
university Olomouc nebo absolvování 
vyšší zdravotnické školy nebo 
absolvování střední zdravotnické školy 
zakončené maturitní zkouškou a 
osvědčení podle§ 22 odst. 1 písm. e) 
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání (živnostenský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

Aplikace, výroba a opravy absolvování střední odborné školy 
a) protéz, s maturitou v příslušném oboru a 
b) trupových ortéz, 3 roky praxe v oboru 
c) končetinových ortéz, 
d) měkkých bandáží 

Restaurování děl z oboru výtvarných 
54/1959 Sb., o muzeích 

a) vysokoškolské či vyšší odborné 

umění, která nejsou kulturními 
památkami, ale jsou uložena 
7111994 Sb., 
ve sbírkách muzeí a galerií*) 
vývozu předmětů 
nebo se jedná o předměty 
hodnoty 
kulturní hodnoty,**) 

vzdělání restaurátorského nebo 
umělecko-výtvarného směru, nebo 

b) středoškolské vzdělání restaurátorského 

směru a 5 let odborné restaurátorské 

praxe 

Nákup a prodej kulturních specializované vysokoškolské vzdělání 
7111994 Sb., 
památek***) nebo nebo specializované středoškolské 
vývozu předmětů 
předmětů kulturní hodnoty**) vzdělání a 3 roky odborné praxe 
hodnoty, 

*)zákon č. 

a galeriích, 
**)zákon č. 

o prodeji a 

kulturní 

**)zákon č. 

o prodeji a 

kulturní 

***)zákon č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči 

Poskytování služeb v oblasti ukončené středoškolské vzdělání 

bezpečnosti a ochrany zdraví a 3 roky odborné praxe v oblasti 
při práci bezpečnosti práce 
Obchod se zvířaty určenými a) vysokoškolské vzdělání biologického zákon č. 
246/1992 Sb., 
pro zájmové chovy směru a 1 rok odborné praxe, na ochranu zvířat 



proti týrání, 
b) jiné vysokoškolské vzdělání ve znění pozdějších předpisů 

phbuzného směru a 2 roky odborné 
praxe, nebo 

c) středoškolské vzdělání biologického 
směru zakončené maturitní zkouškou 
a 5 let odborné praxe 

Drezúra zvířat 
Sb., 

a) vysokoškolské vzdělání biologického zákon č. 246/1992 

předpisů 

směru a 1 rok odborné praxe, 
b) středoškolské vzdělání biologického 

směru zakončené maturitní zkouškou 
a 3 roky odborné praxe 

Příl.3 

KONCESOV ANÉ ŽIVNOSTI 

na ochranu zvířat proti týrání, 
ve znění pozdějších 

Obor 
Poznámka 

Požadovaná odborná Podmínky, jejichž Orgán státní správy, 

a jiná zvláštní způsobilost splnění se vyžaduje který se vyjadřuje 
podle § 27 odst. 1 a 2 podle § 27 odst. 2 k žádosti o koncesi 
živnostenského zákona živnostenského zákona 

2 3 4 5 

SKUPINA 302: Výroba strojů a přístrojů všeobecná a pro určitá hospodářská odvětví 

Vývoj, výroba, opravy, a) vyučení v tříletém učebním 
63 zákona č. 288/1995 
úpravy, přeprava, nákup, oboru puškař nebo nástrojař 
o střelných 
prodej, půjčování, se specializací na zbraně a 
střelivu 

Příslušné ústřední orgány § 

státní správy republiky Sb., 

a Ministerstvo zbraních a 

uschovávání 3 roky praxe v oboru nebo vnitra*) (zákon o 
střelných 

a znehodnocování v příbuzném oboru nebo 
zbraní podléhajících b) středoškolské vzdělání technického 
odst. 5 zákona č. 
registraci podle zákona směru zakončené maturitní zkouškou 
45111991 Sb., kterým 

pro 

a 3 roky praxe v oboru nebo 
v phbuzném oboru nebo 

c) vysokoškolské vzdělání technického 
některých funkcí 

zbraních), 
*) § 1 

se stanoví některé 
další předpoklady 

výkon 

orgánech a 

a 

Federativní 

Slovenské 

směru a 3 roky praxe v oboru nebo 

d) odborná způsobilost podle 

§ 21 a 22 živnostenského zákona. 

Pro nákup, prodej, přeprava, půjčování 

a úschovu zbraní: 
a) vyučení v tříletém učebním oboru 

v oboru prodavač zbraní a střeliva 
nebo v phbuzném oboru 

a 3 roky praxe v obchodní činnosti 
se zbraněmi a střelivem nebo 

b) vyučení v tříletém učebním oboru 
v oboru puškař nebo nástrojař 
se specializací na zbraně a 
3 roky praxe v oboru a nebo 
1 rok praxe v obchodní činnosti 
se zbraněmi a střelivem nebo 

c) středoškolské vzdělání ekonomického 
směru zakončené maturitní zkouškou 
a 2 roky praxe v obchodní činnosti 
se zbraněmi a střelivem nebo 
středoškolské vzdělání v odbornosti 
výzbrojní a výstrojní zakončené 
maturitní zkouškou a 2 roky praxe 
v obchodní činnosti, nebo 

d) vysokoškolské vzdělání ekonomického 
směru a 1 rok praxe v obchodní 
činnosti se zbraněmi a střelivem 
nebo vysokoškolské vzdělání 
vojenského směru v odbornosti 
výzbrojní a výstrojní 
a 1 rok praxe v obchodní 
činnosti se zbraněmi a střelivem 

Vývoj, výroba, opravy, Odborná způsobilost stanovená 
63 zákona č. 288/1995 
úpravy, nákup, prodej, pro obor vývoj, výroba, opravy, 
o střelných 
půjčování, uschovávání, úpravy, přeprava, nákup, prodej, 
zbraních a střelivu 
přeprava a znehodnocování půjčování, uschovávání a 
střelných 
střeliva do zbraní znehodnocování zbraní podléhajících 

ve státních 

organizacích České 

Slovenské 

Republiky, České 
republiky a 

republiky 

Příslušné ústřední orgány § 

státní správy republiky a Sb., 

*) Ministerstvo vnitra 

(zákon o 

zbraních), 



pro vývoj a 
podléhajících registraci registraci, podle skupiny 302 
§ 23 odst. 
podle zákona přílohy č. 3 živnostenského zákona 
6111988 

Vývoj, výroba, opravy, Odborná způsobilost stanovená 
63 zákona č. 288/1995 
úpravy, nákup, prodej, pro obor vývoj, výroba, opravy, 
o střelných 
půjčování, uschovávání, úpravy, přeprava, nákup, prodej, 
zbraních a střelivu 
a znehodnocování půjčování, uschovávání a 
střelných 

vojenských zbraní znehodnocování zbraní podléhajících 
registraci, podle skupiny 302 
přílohy č. 3 živnostenského zákona 

kterým se 

Vývoj, výroba, opravy, Odborná způsobilost stanovená 
č. 288/1995 
úpravy, nákup, prodej, pro obor vývoj, výroba, opravy, 
střelných 

výrobu střeliva 

I zákona ČNR č. 

Sb., o hornícké činnosti, 
výbušninách a o státní 
báňské správě, ve znění 
zákona ČNRč. 542/1991 
Sb., 
*) § l odst. 5 zákona č. 
45111991 Sb., kterým se 
stanoví některé další 
předpoklady pro výkon 
některých funkcí ve 
státních orgánech a 
organízacích České a 
Slovenské Federativní 
Republiky, České 
republiky a Slovenské 
republiky 

Příslušné ústřední orgány § 

státní správy republiky a Sb., 

*) Ministerstvo vnitra 

(zákon o 

zbraních) 
*) § 1 odst. 5 zákona č. 

45111991 Sb., 

stanoví některé další 
předpoklady pro výkon 
některých funkcí ve 
státních orgánech a 
organizacích České a 
Slovenské Federativní 
Republiky, České 
republiky a Slovenské 
republiky 

§ 63 zákona 

Sb., o 

půjčování, uschovávání, úpravy, přeprava, nákup, prodej, 
střelivu 

a znehodnocování půjčování, uschovávání a 
střelných 

zbraních a 

(zákon o 

vojenského střeliva. znehodnocování zbraní podléhajících zbraních) 
§ 23 odst. 1 registraci, podle skupiny 302 

přílohy č. 3 živnostenského zákona 
61/1988 

Provozování střelnic a) středoškolské vzdělání na 
č. 288/1995 Sb., 

zbraních a 

o střelných 

se 

vojenské nebo policejní škole 

zakončené maturitní zkouškou 

a 2 roky praxe v řízení střeleb 
nebo 

b) vysokoškolské vzdělání 
vojenského nebo policejního 

směru nebo fakulta tělesné 
výchovy a sportu a 2 roky 
praxe v řízení střeleb nebo 

c) průkaz rozhodčího nebo 
trenéra střeleb a 3 roky praxe 
v řízení střeleb nebo 

zákona ČNR č. 

Sb., o hornické činnosti, 
výbušninách a o státní 
báňské správě, ve znění 
zákona ČNR č. 542/1991 
Sb., 

*) § 1 odst. 5 zákona č. 
45111991 Sb., kterým se 
stanoví některé další 
předpoklady pro výkon 
některých funkcí ve 
státních orgánech a 
organizacích České a 
Slovenské Federativní 
Republiky, České 
republiky a Slovenské 
republiky 

Příslušný orgán § 63 zákona 

státní správy republiky a o střelných 

*) Ministerstvo vnitra střelivu (zákon 

zbraních), 

*) § 1 odst. 5 zákona č. 
45111991 Sb., kterým 

stanoví některé další 
předpoklady pro výkon 
některých funkcí ve 

státních orgánech a 
organízacích České a 
Slovenské Federativní 
Republiky, České 
republiky a Slovenské 
republiky 



provozování střelnic 

SKUPINA 304: Výroba zdravotnických výrobků, přesných a optických přístrojů a hodin 

2 3 

Ochranná dezinfekce, Odborná způsobilost 
157/1998 Sb., 
dezinsekce a deratizace podle § 18 až 20 
látkách 
chemickými látkami a zákona č. !57 /1998 
chemických 
chemickými přípravky Sb., o chemických 
a o 
klasifikovanými jako 
některých dalších 
vysoce toxické nebo 
toxické, s výjimkou 
odborných činností 
Sb., 
na úseku 
rostlinolékařské péče 

látkách a chemických 

přípravcích a o 
změně některých 

dalších zákonů 

4 

Úřední měření 
odst. 2 písm. c) a 

Autorizace udělená Úřadem 

pro technickou normalizaci, 
505/1990 Sb., 

metrologii a státní zkušebnictví*) 
znění 

5 

Okresní hygienik Zákon č. 

jako příslušný o chemických 

správní úřad k a 

ochraně zdraví přípravcích 

člověka změně 

zákonů 

*)Zákon č. 14711996 

o rostlinolékařské péči 
a změnách některých 

souvisejících zákonů 
Ú"rad pro technickou § 13 

normalizaci, metrologii § 21 zákona č. 

a státní zkušebnictví o metrologii, ve 

Výroba a opravy 
zubních náhrad 

středoškolské odborné vzdělání 
v oboru zubní technik, 6 let praxe 

pozdějších předpisů 

Ministerstvo zdravotníctví 

v oboru bez přerušení, pomaturitní 
specializační studium 
ve vzdělávacím zařízení schváleném 
Ministerstvem zdravotnictví 
(kritéria platí i 
pro odborné zástupce) 

SKUPINA 305: Elektrické přístroje 

2 3 4 5 

Zřizování, montáž, údržba Povolení(§ 4 zákona č. 110/1964 Ministerstvo dopravy 
a spojů - Český 

telekomunikační úřad 

a servis telekomunikačních Sb., o telekomunikacích, 
zařízení ve znění pozdějších předpisů) 
připojených k jednotné 

telekomunikační síti 

Poskytování Povolení ( § 4 zákona č. ll 0/1964 Ministerstvo dopravy zákon 
č. 110/1964 Sb., 
telekomunikačních služeb Sb., o telekomunikacích, 
telekomunikacích, 

ve znění zákona č. 150/1992 Sb.) 
pozdějších 

SKUPINA 307: Výroba chemických výrobků 

2 3 4 

Výroba a dovoz Odborná způsobilost 
chemických látek podle§ 18 až 20 
a chemických zákona č. 157/1998 
přípravků Sb., o chemických 
klasifikovaných látkách a 
jako výbušné, chemických 
oxidující, přípravcích 

extremně hořlavé, a o změně některých 
vysoce hořlavé, dalších zákonů 
vysoce toxické, 
toxické, 
karcinogenní, 
mutagenní, 
toxické pro 
reprodukci, 
nebezpečné pro 
životní prostředí a 
prodej chemických 
látek a chemických 
přípravků 

klasifikovaných 
jako vysoce toxické 
a toxické 
Výzkum, vývoj, výroba, a) pro výzkum, vývoj, výrobu 
23, 35, 36 zákona ČNR 
ničení, zneškodňování, vysokoškolské vzdělání pří-
č.61!1988 Sb., o hornické 
zpracování, nákup a slušného technického směru 
výbušninách a 
prodej výbušnin b) pro ničení a zneškodňování 
správě, 

průkaz pyrotechnika vydaný 
orgánem státní báňské správy, 

a spojů - Český o 

telekomunikační úřad ve znění 

předpisů 

5 

Ministerstvo průmyslu § 

a obchodu a Ministerstvo 

vnitra*) činnosti, 

o státní báňské 

*) § 1 odst. 5 zákona č. 
45111991 Sb., kterým 



se 

Federativní 

věk 21 let 
c) pro nákup a prodej průkaz 

pyrotechnika nebo střelmistra 
nebo technického vedoucího 
odstřelů nebo odpalovače o 
ohňostrojů nebo osvědčení o odborné 

způsobilosti vydané obvodním 
báňským úřadem 

Nákup, skladování a 
3 

Odborný kurz podle § 75 odst. 2 

stanoví některé další 
předpoklady pro výkon 
některých funkcí ve 
státních orgánech a 

organizacích České a 
Slovenské 

Republiky, České 
republiky a Slovenské 

republiky 
Ministerstvo § 5 odst. 

prodej hromadně písm. i) zákona č. 79/1997 Sb., zdravotnictví a zákona č. 
79/1997 Sb., 
vyráběných léčivých o léčivech a o změnách a doplnění Ministerstvo o 
léčivech a o změnách 
přípravků, některých souvisejících zákonů, zemědělství a doplnění 
některých 

které se mohou pořádaný osobou uvedenou ve vyhlášce v rozsahu 
souvisejících zákonů 
podle rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví a 
o registraci prodávat Ministerstva zemědělství 
bez lékařského č. 52/1998 Sb., kterou se stanoví 
předpisu obsah, rozsah a provádění 
i mímo lékárny odborného kurzu prodejců 

vyhrazených léčiv nebo 
středoškolské vzdělání zakončené 

maturitní zkouškou v oboru 
farmacie nebo vysokoškolské 
vzdělání v oboru farmacie 

SKUPINA 314: Ostatní 

2 3 

Provádění trhacích a a) střelmístrovský průkaz 
a 36 zákona ČNR 

4 

ohňostrojných prací vydaný orgánem státní báňské 
o hornické 

se 

správy, věk 21 let nebo 
b) střelmístrovský průkaz s 

odbornou způsobilostí 
teclmíckého vedoucího odstřelů 

vydaný orgánem státní báňské 
správy, věk 24 let nebo 

c) průkaz odpalovače ohňostrojů 

jejich 
působnosti 

5 

Minísterstvo vnitra*) § 27,35 

č. 61/1988 Sb., 

činnosti, výbušninách a 
o státní báňské správě, 

*) § 1 odst. 5 zákona č. 
451/1991 Sb., kterým 

stanoví některé další 
předpoklady pro výkon 

některých funkcí ve 

vydaný orgánem státní 
báňské správy 

státních orgánech a 
organizacích České a 

Slovenské Federativní 
Republiky, České 
republiky a Slovenské 
republiky 

Směnárenská činnost 
Zákon č. 219/1995 Sb., 

Středoškolské vzdělání Schválení provozovny Česká národní banka 

zakončené maturitní devizový zákon 
zkouškou 

Silniční motorová § 6 zákona č. 111/1994 Sb., 
doprava osobní o silniční dopravě 

a) dopravní úřad, v jehož 
obvodu má sídlo 

právnická osoba nebo 
trvalý pobyt 
fYzická osoba, 

b) u zahraniční osoby 
dopravní úřad, 
jehož příslušnost se 
určí podle kritérií 
stanovených v § 50 
odst. 1 zákona 
č. 455/1991 Sb. 

Silniční motorová § 6 zákona č. 11111994 Sb., a) dopravní úřad, 
doprava nákladní o silniční dopravě, ve znění v jehož obvodu má 

sídlo právnická osoba 
nebo trvalý pobyt 

fYzická osoba, 

zákona č. 304/1997 Sb. 
u mezinárodní dopravy provozování 
silniční motorové dopravy 
vnitrostátní po dobu nejméně b) u zahraniční osoby 

dopravní úřad, 3 roky před podáním 
žádosti o koncesi jehož příslušnost 

se určí podle kritérií 
stanovených v § 50 
odst. 1 zákona 
č. 455/1991 Sb. 

Taxislužba § 6 zákona bezúhonnost a spolehlivost dopravní úřad v místě Zákon 
č. 11111994 Sb., 

č. 11111994 Sb., řidičů taxislužby a jejich sídla nebo trvalého o silniční 
dopravě 

o silniční dopravě, odborná způsobilost podle pobytu žadatele; 
ve znění zákona zákona č. 111/1994 Sb., u zahraniční osoby 
č. 304/1997 Sb. o silníční dopravě, dopravní úřad, jehož 

ve znění pozdějších příslušnost se určí 
předpisů podle kritérií 

stanovených v § 50 



odst. 1 zákona 
č. 455/1991 Sb. 

Vnitrozemská vodní § 33a zákona č. 
114/1995 Sb., 
doprava 114/1995 Sb., 
plavbě 

o vnitrozemské plavbě, 
ve znění zákona č. 
358/1999 Sb. 

Příslušný orgán státní Zákon č. 

správy v oblasti dopravy vnitrozemské 

Výuka a výcvik ve střelbě a) středoškolské vzdělání na Příslušné ústřední orgány § 63 
zákona č. 288/1995 Sb., 
se zbraní vojenské nebo policejní škole státní správy republiky a o střelných 
zbraních a střelivu 

zakončené maturitní zkouškou 
střelných zbraních), 

*) Ministerstvo vnitra (zákon o 

a 2 roky praxe v řízení střeleb 
nebo 

b) vysokoškolské vzdělání 
vojenského nebo policejního 
směru nebo fakulta tělesné 
výchovy a sportu a 2 roky praxe 
v řízení střeleb nebo 

c) průkaz rozhodčího nebo trenéra 
střeleb a 3 roky praxe 
v řízení střeleb nebo 
provozování střelnic 

Provozování vodovodů*) 
30 zákona č. 138/1973 

a) vyučení v tříletém učebním 

a kanalizací 
(vodní zákon), 

Sb., 

23/1992 Sb. 

oboru nebo v přtbuzném oboru 

a 3 roky praxe v oboru 

nebo 
b) středoškolské vzdělání v oboru 
zakončené maturitní zkouškou a 

2 roky praxe v oboru nebo 
v přtbuzném oboru nebo 

c) vysokoškolské vzdělání v oboru 
1 rok praxe v oboru nebo 
v přtbuzném oboru 

*) § 1 odst. 5 zákona č. 
451/1991 Sb., kterým se 
stanoví některé další 

předpoklady pro výkon 
některých funkcí ve 

státních orgánech a 
organizacích České a 

Slovenské Federativní 
Republiky, České 
republiky a Slovenské 

republiky 
Ministerstvo zemědělství**) *) § 

Sb., o vodách 

**) § 29 zákona č. 130/1974 

o státní správě ve vodním 
hospodářství, ve znění 
zákona ČNR č. 

Zpracování tabáku a výroba a) vysokoškolské vzdělání v oboru Ministerstvo zemědělství 
Zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení 
tabákových výrobků potravinářské cherníe nebo státního 
tabákového monopolu 

zemědělství a 3 roky praxe a o opatřeních s tím 

nebo 
b) středoškolské vzdělání v oboru 
potravinářské chemie nebo 
zemědělství zakončené maturitní 
zkouškou a 6 let praxe 

Podnikání v oblasti a) středoškolské vzdělání 
125/1997 Sb., 

souvisejících, ve znění zákona 
č. 45/1994 Sb. 

Příslušný orgán státní Zákon č. 

nakládání s nebezpečnými v oboru zakončené správy v oblasti o odpadech, 
odpady maturitní zkouškou a životního prostředí ve znění zákona 

5 let praxe v oboru 
nebo v přtbuzném oboru 
nebo 

b) vysokoškolské vzdělání 
a 4 roky praxe v oboru 
nebo v přtbuzném oboru 

č. 167/1998 Sb. 

Poskytování technických a) vyučení v tříletém Bezúhonnost všech Ministerstvo vnitra 
služeb k ochraně majetku učebním oboru v oboru zaměstnanců 
a osob nebo v přtbuzném oboru (§ 6 odst. 2 

a 3 roky praxe v oboru zákona č. 
nebo v přtbuzném oboru 455/1991 Sb.) 
nebo 

b) středoškolské vzdělání 
v oboru nebo v přtbuzném 
oboru zakončené maturitní 
zkouškou a 2 roky praxe 
v oboru nebo v přtbuzném 
oboru nebo 

c) vysokoškolské vzdělání 
v oboru nebo v přtbuzném 
oboru a 1 rok praxe v oboru 
nebo v přtbuzném oboru 

Pohřební služba Příslušný orgán státní 
hygienické služby 

Provozování pohřebišť 
a krematorií 

Příslušný orgán státní 
hygienické služby a souhlas 

Služby soukromých 
1 odst. 5 zákona č. 

obce 
Středoškolské vzdělání 

detektivů zakončené maturitní všech 
kterým se 

zkouškou zaměstnanců 

(§ 6 odst. 2 
zákonač. 
455/1991 Sb.) 

Bezúhonnost Ministerstvo vnitra*) 

451/1991 Sb., 

stanoví některé další 
předpoklady pro výkon 
některých funkcí ve 

státních orgánech a 
organizacích České a 
Slovenské Federativní 

*) § 



Republiky, České 
republiky a Slovenské 
republiky 

Podniky zajišťující Středoškolské vzdělání 
odst. 5 zákona č. 

Bezúhonnost Ministerstvo vnitra*) *) § I 

ostrahu a osob 
kterým se 

zakončené maturitní všech 

zkouškou zaměstnanců 
(§ 6 odst. 2 
zákona č. 
455/1991 Sb.) 

45111991 Sb., 

stanoví některé další 
předpoklady pro výkon 
některých funkcí ve 

státních orgánech a 
organizacích České a 
Slovenské Federativní 
Republiky, České 
republiky a Slovenské 
republiky 

Kontrolní 
4 
testování 
Sb., 

odborná způsobilost schválení provozovny Státní § 36 odst. 

mechanizačních 

prostředků 

na ochranu 

podle § 6 odst. 1 

písm. c) zákona č. 
147/1996 Sb., 
o rostlinolékařské péči 

rostlin a změnách některých 
souvisejících zákonů 

Výroba a úprava a) vysokoškolské vzdělání 
č. 61/1997 Sb., 
kvasného lihu v oboru potravinářské 
(s výjimkou ovocných technologie, chemie, 
č. 

destilátů 

získaných 
pěstitelským 

pálením) 
zákon), 

Sb., 

zemědělství, lékařství, 

farmacie nebo veterinárního 
lékařství nebo 

b) středoškolské vzdělání 

v oboru potravinářské technologie, 
chemie, zemědělství nebo v oboru 
farmaceutický laborant zakončené 

maturitní zkouškou a 
3 roky praxe 

Výroba a úprava lihu a) vysokoškolské vzdělání 
č. 6111997 Sb. 
sulfitového nebo lihu v oboru chemie nebo 

rostlinolékařská 

správa 

zákona č. 147/1996 

o rostlinolékařské 
péči a změnách 

některých 

souvisejících zákonů 

Ministerstvo zemědělství zákon 

o lihu a o změně a 
doplnění zákona 

455/1991 Sb., 
o živnostenském 

podnikání 
(živnostenský 

ve mění pozdějších 
předpisů, a zákona 
ČNRč. 587/1992 

o spotřebních daních, 
ve mění pozdějších 

předpisů, (zákon o 
lihu) 

Ministerstvo průmyslu zákon 

a obchodu 

syntetického b) středoškolské vzdělání 
v oboru chemie zakončené 
maturitní zkouškou a 
3 roky praxe 

Oceňování majetku vysokoškolské vzdělání I) zamezení střetu +) Ministerstvo *) 
Podníkatel uvede 
pro*): ekonomické či právní zájmu,++) financí, příslušnou 
kategorii, 
a) věci movité, nebo v oboru, ve kterém 2) uchování důvěrnosti ++)Ministerstvo 
kterou si stanoví 
b) věci nemovité, má být oceňování vykonáváno, informací,+) 
ohledem na svou 

průmyslu 

c) nehmotný majetek, a 2 roky praxe v oceňování 3) řádné provozování a obchodu 
odbornou způsobilost 
d) fmanční majetek, majetku, nebo živnosti++) 
činnost 
e) podník 

vysokých 

pro činnost a) a b) 
úplné střední odborné 
vzdělání nebo 
vyšší odborné vzdělání 

a pojištění 
odpovědnosti za 

případné škody 
vmiklé 

v oboru, ve kterém má být 
oceňovánívykonáváno,a 

v souvislosti 
s vykonávanou 

5 let praxe v oceňování činností,+) 

majetku. 4) zajištění systému 
2 roky praxe lze nahradit jakosti 
absolvováním postgraduálního a odpovědnosti++), 

15111997 Sb., 
studia podle zvláštního 
zákona**) nebo absolvováním 
celoživotního vzdělávání 
podle zvláštního zákona***) 
v rozsahu nejméně 
2 akademických roků 
(4 semestrů) zaměřeného 
na oceňování majetku 
dané kategorie 

Vybraná ustanovení novel 

Čl.III zákona č. 28611995 Sb. 

Přechodná ustanovení 

a provozovanou 

**) § 47 zákona 
č. 11111998 Sb., 

o vysokých školách a 
o změně a doplnění 

dalších zákonů 
(zákon o 

školách) 
***) § 60 zákona 

č. I 1111998 Sb. 
zákon č. 

o oceňování majetku a 
o změně některých 

zákonů (zákon o 
oceňování majetku) 

1. Provozování živnosti na základě živnostenského oprávnění, o jehož vmiku bylo 
pravomocně rozhodnuto přede dnem účinnosti tohoto zákona, a jeho zánik se řídí tímto zákonem. 



2. Podnikatel provozující živnost na základě živnostenského listu nebo koncesní listiny 
vydané přede dnem účinnosti tohoto zákona je povinen, pokud tento zákon vyžaduje pro získání 
živnostenského oprávnění a provozování živnosti splnění podmínek odlišných od podmínek 
stanovených dosavadní právní úpravou, s výjimkou povinností stanovených v bodu 7, doložit 
jejich splnění na výzvu živnostenského úřadu, příslušného podle sídla nebo místa podnikání, a to 
do devíti měsíců od doručení výzvy. To neplatí v případě, že splnění odlišných podmínek 
vyplývá již z dokladů, které podnikatel předložil v řízení podle dosavadních předpisů, anebo 
jedná-li se o živnost řemeslnou ve smyslu bodu 6. Živnostenský úřad vyzve podnikatele k 
doložení splnění podmínek provozování živnosti do šesti měsíců ode dne účinnosti tohoto 
zákona. 

3. Zjistí-li živnostenský úřad, že podmínky provozování živnosti jsou splněny, rozhodne o 
změně živnostenského listu nebo koncesní listiny. Došlo-li ze zákona ke změně ohlašovací 
živnosti na živnost koncesovanou, místo rozhodnutí o změně vydá koncesní listinu. Došlo-li ze 
zákona ke změně koncesované živnosti na živnost ohlašovací, místo rozhodnutí o změně vydá 
živnostenský list. Pokud podnikatel na výzvu živnostenského úřadu nedoloží splnění podmínek 
provozování živnosti, jedná se o závažné porušení tohoto zákona. Vyplývá-li splnění podmínek z 
dokladů předložených podnikatelem živnostenskému úřadu v předcházejících řízeních, vydá 
živnostenský úřad rozhodnutí o změně, živnostenský list nebo koncesní listinu nejpozději do 
devíti měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona. 

4. Živnostenské oprávnění pro činnost, která podle tohoto zákona není živností, zaniká 
uplynutím lhůty jednoho roku ode dne účinnosti tohoto zákona, pokud zvláštní zákon nestanoví 
jinak; v téže lhůtě pozbývá platnosti i průkaz živnostenského oprávnění. V podnikatelské 
činnosti, která je živností podle tohoto zákona, mohou fyzické a právnické osoby pokračovat po 
dobu jednoho roku ode dne účinnosti tohoto zákona na základě oprávnění k podnikatelské 
činnosti, které získaly před jeho účinností. Uplynutím této lhůty tato oprávnění zanikají a po této 
lhůtě lze živnost provozovat pouze na základě živnostenského oprávnění. 

5. Ohlášení živnosti a žádosti o koncesi podané přede dnem účinnosti tohoto zákona, o 
kterých nebylo ke dni účinnosti tohoto zákona pravomocně rozhodnuto, se projednají podle nové 
právní úpravy. Řízení o uložení pokuty, o zrušení živnostenského oprávnění, o pozastavení 
provozování živnosti a o postihu za neoprávněné podnikání, o kterých nebylo přede dnem 
účinnosti tohoto zákona pravomocně rozhodnuto, se dokončí podle dosavadní právní úpravy, 
pokud není pro účastníka řízení právní úprava tohoto zákona příznívější. 

6. Pro provozování živnosti řemeslné, která podle dosavadní úpravy byla živností volnou 
a která byla provozována na základě živnostenského listu, o jehož vydání bylo rozhodnuto přede 
dnem účinnosti tohoto zákona, se nepožaduje šest let splnění zvláštních podmínek pro 
provozování živnosti podle tohoto zákona. 

7. Fyzická osoba s dlouhodobým pobytem na území České republiky, která provozuje ode 
dne účinnosti tohoto zákona živnost v režimu zahraníční osoby, může v podnikatelské činnosti, 
která je živností, pokračovat po dobu jednoho roku ode dne účinnosti tohoto zákona na základě 
oprávnění, které získala před jeho účinností. Pokud v této lhůtě nedoloží živnostenskému úřadu 
doklady o tom, že splnila podmínky stanovené tímto zákonem, oprávnění provozovat živnost 
uplynutím této lhůty zaniká. 

8. Odpovědný zástupce musí splnit znalost českého jazyka podle § ll odst. 2 nejpozději 
do jednoho roku ode dne účinnosti tohoto zákona. 

9. Úkony provedené podle přechodných ustanovení tohoto zákona jsou osvobozeny od 
správních poplatků. 

Čl. VI zákona č. 356/1999 Sb. 

1. Živnostenská oprávnění, která vznikla přede dnem účinnosti tohoto zákona zůstávají 
zachována, pokud dále není stanoveno jinak. Právo pozůstalého manžela pokračovat v 
provozování živnosti podle předchozí právní úpravy, získané přede dnem účinnosti tohoto 
zákona, zůstává zachováno. 

2. Provozování živnosti na základě živnostenského oprávnění podle bodu 1 a jeho zánik 
se řídí tímto zákonem. Bezúhonnost podnikatele, kterému vzniklo živnostenské oprávnění přede 
dnem účinnosti tohoto zákona se posuzuje podle dosavadní právní úpravy; to neplatí, jestliže byl 
podnikatel pravomocně odsouzen pro trestný čin po účinnosti tohoto zákona. 

3. Došlo-li ze zákona ke změně ohlašovací živnosti volné na ohlašovací živnost vázanou 
nebo na živnost koncesovanou, mohou právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání na 
základě živnostenského oprávnění, které získaly před účinností tohoto zákona, v provozování 
živnosti pokračovat. Ve lhůtě 1 roku ode dne účinnosti tohoto zákona jsou povinny doložit 
příslušnému živnostenskému úřadu doklady prokazující splnění zvláštních podmínek 
provozování živnosti stanovených tímto zákonem, nemá-li živnostenský úřad tyto doklady k 
dispozici z předchozích řízení. 

4. Předloží-li osoby uvedené v bodě 3 živnostenskému úřadu doklady o splnění zvláštních 
podmínek provozování živnosti, živnostenský úřad vydá živnostenský list nebo koncesní listinu, 
do nichž budou promítnuty změněné údaje. Při rozhodování o koncesi se postupuje příměřeně 
podle § 52 a 53 . Nesouhlasí-li orgán uvedený v § 52 odst. 1 s udělením koncese, živnostenský 
úřad živnostenské oprávnění zruší. Osobám, které ve lhůtě stanovené v bodě 3 nepředloží 
doklady o splnění zvláštních podmínek provozování živnosti, živnostenský úřad živnostenské 
oprávnění zruší. 

5. Došlo-li ze zákona ke změně živnosti volné ohlašovací na živnost ohlašovací 
řemeslnou, mohou právnícké a fyzické osoby oprávněné k podnikání na základě živnostenského 
oprávnění, které získaly před účinností tohoto zákona, v provozování živnosti pokračovat. Ve 
lhůtě 1 roku ode dne účinnosti tohoto zákona jsou povinny sdělit živnostenskému úřadu údaje 
potřebné k vydání průkazu živnostenského oprávnění pro řemeslnou živnost podle nové právní 
úpravy. Splní-li podnikatel tuto povinnost ve stanovené lhůtě, není povinen dokládat 
živnostenskému úřadu splnění podmínek odborné způsobilosti a živnostenský úřad mu vydá 
živnostenský list. Nesplní-li podnikatel povinnost podle věty druhé, živnostenský úřad 
podnikateli neprodleně živnostenské oprávnění zruší. 

6. Došlo-li tímto zákonem pouze ke změně názvu živnosti, je živnostenský úřad povinen 
ve lhůtě 1 roku ode dne účinnosti tohoto zákona vydat podnikateli živnostenský list nebo 



koncesní listinu s novým názvem živnosti. 

7. Došlo-li tímto zákonem ke sloučení živností, je živnostenský úřad povinen ve lhůtě I 
roku ode dne účinnosti tohoto zákona vydat podnikateli průkaz živnostenského oprávnění, do 
něhož bude tato změna promitnuta. 

8. Došlo-li tímto zákonem k rozdělení jedné živnosti na dvě nebo více samostatných 
živností, mohou právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání na základě živnostenského 
oprávnění, které získaly před účinností tohoto zákona, v provozování živnosti pokračovat. Ve 
lhůtě I roku ode dne jeho účinnosti jsou povinny doložit živnostenskému úřadu doklady 
prokazující splnění zvláštních podmínek provozování živnosti stanovených tímto zákonem nebo 
zvláštním právním předpisem, nemá-li živnostenský úřad tyto doklady k dispozici z 
předcházejících řízení. 

9. Doloží-li osoby uvedené v bodě 8 živnostenskému úřadu doklady o splnění zvláštních 
podmínek provozování živnosti, provede změnu živnostenského listu vydáním živnostenských 
listů se změněnými údaji nebo rozhodne o udělení koncesí a vydá koncesní listiny. Při 

rozhodování o koncesích se postupuje přiměřeně podle § 52 a 53 . Nesouhlasí-li orgán uvedený v 
§ 52 odst. 1 s udělením koncese, živnostenský úřad živnostenské oprávnění zruší. 

10. Nesplní-li osoby uvedené v bodě 8 ve stanovené lhůtě povinnost doložit doklady o 
splnění zvláštních podmínek provozování živnosti podle tohoto zákona, živnostenský úřad jím 
neprodleně živnostenské oprávnění zruší. 

ll. Podnikatelé, kteří získali živnostenské oprávnění přede dnem účinnosti tohoto zákona 
pro živnost, u níž došlo ke změně zvláštních podmínek provozování živnosti, aníž by současně 
došlo ke změně podle bodu 3, musí prokázat živnostenskému úřadu splnění odborné způsobilosti 
pouze u odpovědného zástupce, je-li ustanovován až po dni účinnosti tohoto zákona. 

12. Živnostenské oprávnění k provozování činnosti, která podle tohoto zákona již není 
živností, zaniká uplynutím I roku ode dne účinnosti tohoto zákona, nestanoví-li zvláštní právní 
předpis jinak; v této lhůtě pozbývá platnosti i průkaz živnostenského oprávnění. Na skutečnost, 
že se nadále nejedná o živnost, živnostenský úřad podnikatele písemně upozorní ve lhůtě 6 
měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona. 

13. Podnikatel, který provozuje živnost průmyslovým způsobem na základě 
živnostenského oprávnění získaného přede dnem účinnosti tohoto zákona, je povinen ve lhůtě 1 
roku ode dne účinnosti tohoto zákona předložit živnostenskému úřadu semam činností, které 
směřují ke vmiku konečného výrobku nebo k poskytnutí služby a jsou pouze dílčími prvky 
technologického procesu. 

14. Živnostenský úřad je povinen podnikateli, který provozuje živnost průmyslovým 
způsobem na základě živnostenského oprávnění získaného přede dnem účinnosti tohoto zákona, 
vydat po splnění povinnosti podnikatele podle bodu 13 jako přílohu živnostenského listu semam 
živností podle § 7a odst. 8 tohoto zákona. 

15. Podnikatel, který získal živnostenské oprávnění přede dnem účinnosti tohoto zákona, 

je povinen na výzvu živnostenského úřadu omámit živnostenskému úřadu údaje o svém mistě 
podnikání, sídle nebo organizační složce zahraníční osoby umistěné na územi České republiky v 
souladu s§ 45 odst. 2 písm. a) a c) a odst. 3 písm. a) a c), pokud tyto údaje živnostenský úřad 
nemá z předcházejících řizení. Omamovací povinnost ve smyslu tohoto ustanovení se vztahuje i 
na podnikatele, kterým byl vydán průkaz živnostenského oprávnění přede dnem účinnosti tohoto 
zákona a právo provozovat živnost jim vmiklo až zápisem do obchodního rejstříku provedeným 
po účinnosti tohoto zákona. Živnostenský úřad provede změnu průkazu živnostenského 
oprávnění do 6 měsíců ode dne omámení uvedených údajů. 

16. Podnikatel, který získal živnostenské oprávnění přede dnem účinnosti tohoto zákona, 
je povinen živnostenskému úřadu do I roku ode dne účinnosti tohoto zákona doložit doklady o 
vlastnickém nebo jiném právu k objektům nebo mistnostern, v nichž je umístěno sídlo, misto 
podnikání (liší-li se misto podnikání od bydliště) nebo organizační složka zahraniční osoby 
umístěné na území České republiky. Tato povinnost se vztahuje též na podnikatele, kterým byl 
vydán průkaz živnostenského oprávnění přede dnem účinnosti tohoto zákona a právo provozovat 
živnost jim vmiklo až následným zápisem do obchodního rejstříku po účinnosti tohoto zákona. 

17. Živnostenský úřad je povinen vydat na žádost podnikatele, kterému byl vydán průkaz 
živnostenského oprávnění pro koncesovanou živnost přede dnem účinnosti tohoto zákona, 
koncesní listinu podle § 54 , a to do 30 dnů ode dne podání žádosti. 

18. Došlo-li ze zákona ke změně koncesované živnosti na živnost ohlašovací, je 
živnostenský úřad povinen ve lhůtě do 1 roku ode dne účinnosti tohoto zákona vydat podnikateli 
živnostenský list. 

19. Žádost o koncesi pro provozování živnosti, která se stala v důsledku právní úpravy 
tohoto zákona živností ohlašovací, o které nebylo pravomocně rozhodnuto přede dnem účinnosti 
tohoto zákona, se považuje za ohlášení živnosti. 

20. Ohlášení živnosti doručené živnostenskému úřadu přede dnem účinnosti tohoto 
zákona, vztahující se k živnosti, která je podle tohoto zákona živností koncesovanou, se považuje 
za žádost o koncesi, nebylo-li řízení ukončeno podle§ 47 přede dnem účinnosti tohoto zákona. 

21. Žádosti o udělení koncese podané přede dnem účinnosti tohoto zákona, o kterých 
nebylo pravomocně rozhodnuto přede dnem účinnosti tohoto zákona, se projednají podle nové 
právní úpravy. 

22. Ohlášení živnosti doručené živnostenskému úřadu přede dnem účinnosti tohoto 
zákona, nebylo-li řízení ukončeno podle § 47 přede dnem účinnosti tohoto zákona, s výjimkou 
ohlášení podle bodu 19, se projednají podle nové právní úpravy. 

23. Řízení o uložení pokuty, o zrušení živnostenského oprávnění a o pozastavení 
provozování živnosti, o kterých nebylo pravomocně rozhodnuto přede dnem účinnosti tohoto 
zákona, se dokončí podle nové právní úpravy, není-li dosavadní právní úprava pro účastnika 
řízení přímiv~ší. 

24. Zahraniční fyzická osoba, která provozuje živnost na základě živnostenského 



oprávnění získaného přede dnem účinnosti tohoto zákona a která není podnikatelem v zahraničí a 
na území České republiky má zřízený podnik, je povinna doklad o splnění podmínky pobytu za 
účelem podnikání ( § 5 odst. 4 ) doložit živnostenskému úřadu ve lhůtě 1 roku ode dne účinnosti 
tohoto zákona, vyplývá-li pro něj tato povinnost z § 5 odst. 4 . Nesplnění této povinnosti se 
považuje za závažné porušení zákona ( § 58 odst. 2 ). 

25. Průkazy živnostenského oprávnění, které byly vydány podle dosavadní právní úpravy 
pro živnosti volné ohlašovací a jejichž název předmětu podnikání neodpovídá seznamu 
vydanému podle § 73a , je živnostenský úřad povinen, po projednání s podnikatelem, nahradit 
průkazem živnostenského oprávnění podle nové právní úpravy, a to do 3 let ode dne účinnosti 
nařízení vlády vydaného podle § 73a . 

26. Povolení udělená Ministerstvem kultury v době před 1. červnem 1992 podle§ 14 odst. 
8 zákona č. 20/1987 Sb. , o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, pozbývají 
platnosti uplynutím lhůty 12 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona. 

27. Úkony provedené podle bodů 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 17, 18 a 25 nepodléhají 
správnímu poplatku. 

ČLIV zákona č. 124/2000 Sb. 

neplatil 

ČL IV zákona č. 149/2000 Sb. 

neplatil 

ČÁST TŘETÍ zákona č. 309/2000 Sb. 

neplatila 

ČL IV zákona č. 409/2000 Sb. 

neplatil 

§ 86 zákona č. 119/2002 Sb. 

neplatil 

ČI.II zákona č. 174/2002 Sb. 

neplatil 

ČLIX zákona č. 308/2002 Sb. 

neplatil 

ČLIV zákona č. 130/2003 Sb. 

neplatil 

ČLV zákona č. 274/2003 Sb. 

neplatil 

ČLIV zákona č. 354/2003 Sb. 

neplatil 

ČLXIII zákona č. 438/2003 Sb. 

neplatil 

ČL II zákona č. 167/2004 Sb. 

neplatil 

§ 90 zákona č. 499/2004 Sb. 

neplatil 

Čl.III zákona č. 58/2005 Sb. 

neplatil 

ČLIX zákona č. 95/2005 Sb. 

neplatil 

ČL III zákona č. 131/2006 Sb. 

neplatil 

ČL III zákona č. 19112006 Sb. 

neplatil 

ČLIV zákona č. 212/2006 Sb. 

neplatil 

ČLXIII zákona č. 214/2006 Sb. 

neplatil 



Čl. Vl zákona č. 225/2006 Sb. 

neplatil 

Čl. VI zákona č. 315/2006 Sb. 

neplatil 

1) § 1 a 2 zákona č. 222/1946 Sb. , o poště (poštovní zákon), ve znění zákona č. 86/1950 Sb. a 
zákona č. 88/1950 Sb. 

2) Zákon č. 527/1990 Sb. , o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve 
znění zákona č. 519/1991 Sb. Zákon č. 35/1965 Sb. , o dílech literárních, vědeckých a 
uměleckých (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 529/1991 Sb. , o ochraně 
topografií polovodičových prvků. Zákon č. 478/1992 Sb. , o užitných vzorech. 

2a) Zákon č. 237/1995 Sb. , o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu 
přt'buzných a o změně a doplnění některých zákonů. 

2b) Zákon č. 20/1987 Sb. , o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

2c) Zákon č. 20/1966 Sb. , o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. Zákon ČNR č. 
220/1991 Sb. , o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické 
komoře, ve znění zákona ČNR č. 160/1992 Sb. 

3) § 25 odst. 1 zákona č. 87/1987 Sb. , o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů. 

4) Zákon ČNR č. 128/1990 Sb., o advokacii. 

5a) Zákon ČNR č. 358/1992 Sb. , o notářích a jejich činnosti. 

6) Zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, ve znění zákona ČNR č. 14/1993 Sb. 

7) Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. 

8) Zákon ČNR č. 524/1992 Sb. , o auditorech a Komoře auditorů České republiky. 

8a) Zákon ČNR č. 523/1992 Sb. , o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České 
republiky. 

8b) Zákon ČNR č. 591/1992 Sb. , o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 
229/1992 Sb. , o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 214/1992 Sb. , o 
burze cenných papírů, ve znění zákona č. 216/1994 Sb. 

9) § ll a § 13 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb. , o kolektivním vyjednávání, ve znění zákona č. 
519/1991 Sb., zákona č. 118/1995 Sb. a zákona č. 155/1995 Sb. 

9a) Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. 

10) Zákon č. 200/1994 Sb. , o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících 
s jeho zavedením. 

ll) Zákon ČNR č. 6/1993 Sb. , o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb. Zákon č. 
21/1992 Sb. , o bankách, ve znění pozdějších předpisů. 

12) Zákon ČNR č. 185/1991 Sb. , o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

12a) Zákon č. 42/1994 Sb. , o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách 
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením. 

12b) Zákon č. 87/1995 Sb. , o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím 
souvisejících a o doplnění zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

13) Např. § 25 odst. 1 písm. b) zákona č. 92/1991 Sb. , o podmínkách převodu majetku státu na 
jiné osoby, ve znění pozdijších předpisů. 

13a) § 70b zákona ČNR č. 591/1992 Sb. 

14) Zákon ČNR č. 202/1990 Sb. , o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 
70/1994 Sb. 

15) § 2 a 3 zákona ČNR č. 61/1988 Sb. , o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské 
správě, ve znění pozdějších předpisů. 

16) Zákon č. 222/1994 Sb. , o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o Státní energetické inspekci. 

18) § 60 odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách. 

17) Zákon č. 61/1952 Sb. , o námořni plavbě, ve znění zákona č. 4211980 Sb. Nařízení ministra 
dopravy č. 75/1953 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení zákona o námořní plavbě. 

19) Zákon č. ll 0/1964 Sb. , o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

20) Zákon č. 79/1997 Sb. , o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů. § 
62 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, zákona č. 548/1991 Sb. a zákona č. 79/1997 Sb. 
Zákon č. 18/1997 Sb. , o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový 
zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb. Zákon č. 

166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon). 



21) Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů. 

22) Zákon č. 22/1997 Sb. , o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů. 

22a) Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona 
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

22b) Zákon č. 174/1968 Sb. , o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění 
pozdějších předpisů. 

23) Zákon č. 468/1991 Sb. , o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění 
pozdějších předpisů. 

23a) Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Zákon ČNR č. 9/1991 
Sb. , o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů. 

23c) Zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních 
komunikacích. 

23d) Zákon č. 564/1990 Sb. , o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších 
předpisů. Zákon č. 29/1984 Sb. , o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných 
škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 76/1978 Sb. , o školských 
zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.§ 45 až 47 zákona č. 11111998 Sb., o vysokých školách 
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). 

23e) Zákon č. 19/1997 Sb. , o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní 
a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb. , o úzenmím plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb. , trestní zákon, ve 
znění pozdějších předpisů. 

23f) Zákon č. 49/1997 Sb. , o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. , o 
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

23g) § 8a zákona ČNR č. 284/1991 Sb. , o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve 
znění pozdějších předpisů. 

23h) Zákon č. 54/1959 Sb., o muzeích a galeriích. 

24) § 7 zákona č. 123/1992 Sb. , o pobytu cízinců na územi České a Slovenské Federativní 
Republiky. Zákon č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů. 

24a) Zákon č. 32611999 Sb. , o pobytu cizinců na územi České republiky a o změně některých 
zákonů. 

25) Zákon č. 498/1990 Sb. , o uprchlících, ve znění zákona č. 317/1993 Sb. 

25a) Zákon č. 531/1990 Sb. , o územních fmančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů. 

25b) Například § 60 , 60a , 70 trestního zákona . 

25c)Zákon č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech. 

26) Část druhá zákona č. 328/1991 Sb. , o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů. 

27) § 5 zákona č. 328/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

28) Zákon ČNR č. 200/1990 Sb. , o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 

28a) Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. 

29) § 175e občanského soudního řádu . 

29a) Například zákon č. 50/1976 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. 

29b) Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

29c) Vyhláška č. 137/1998 Sb. , o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

29d) § 24 odst. I zákona ČNR č. 367/1990 Sb. , o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů. 

29e) Zákon č. 50/1976 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 

30) Např. § 14 a 14a zákona č. 227/1859 ř. z., živnostenský řád, ve znění pozdějších předpisů,§ 
15 odst. 1 až 5 zákona č. 259/1924 Sb. , živnostenský zákon pro území Slovenska a Podkarpatské 
Rusi,§ 3 odst. 2 vládního nařízení č. 186/1949 Sb. , o zatímní úpravě výcviku učňů,§ 2 odst. I 
vládního nařízení č. 22/1952 Sb. , o nové úpravě učňovských zkoušek, § 19 zákona č. 89/1958 
Sb. , o výchově dorostu k povolání v učebním poměru (učňovský zákon), zákon č. 29/1984 Sb. , 
ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Minísterstva školství ČSR č. 5/1981 Sb. , o závěrečných 
učňovských zkouškách v učebních a studijních oborech, vyhláška Minísterstva školství SSR č. 
16/1981 Sb. , o závěrečných učňovských zkouškách v učebních a studíjních oborech, vyhláška 
Minísterstva školství ČSR č. 31/1987 Sb. , o ukončování studia ve středních školách a o 
ukončování přípravy ve zvláštních odborných učilištích, vyhláška Minísterstva školství SSR č. 
38/1987 Sb. , o ukončování přípravy ve zvláštních odborných učilištích, § 25 vyhlášky 
Minísterstva školství, mládeže a sportu SR č. 102/1991 Sb. , o ukončování studia na středních 
školách a ukončování přípravy v odborných učilištích a učilištích, vyhláška Ministerstva školstvi, 
mládeže a tělovýchovy ČR č. 354/1991 Sb., o středních školách, ve znění pozdějších předpisů. 



30a) Vyhláška č. 2111991 Sb. , o bližších podmínkách zabezpečování rekvalifikace uchazečů o 
zaměstnání a zaměstnanců, ve mění vyhlášky č. 324/1992 Sb. 

31) § 9 odst. 1 a 2 a § 25 odst. I a 7 zákona č. 29/1984 Sb. , ve mění pozdějších předpisů. 

3la) Vyhláška Ministerstva hospodářství ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR a 
Ministerstva zemědělství ČR č. 525/1992 Sb. , k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících 
odbornou způsobilost pro provozování některých živností. 

33) § ll vyhlášky č. 9111984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem. 

36a) § 28 odst. 3 obchodního zákoníku . 

36c) § ll zákona č. 269/1994 Sb. , o Rejstřt'ku trestů. 

38) Např. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 174/1968 Sb. , ve mění pozdějších předpisů. 

38a) § 35 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve mění pozdějších předpisů. 

38b) Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve mění pozdějších předpisů. 

38b) § 8 až 26 zákona ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve mění zákona č. 166/1993 Sb. 

40) § 118 trestního zákona. 

41) § 85 zákona č. 200/1990 Sb., ve mění zákona č. 67/1993 Sb. 

42) Např. zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve mění pozdějších předpisů. 

43) Zákon č. 83/1990 Sb. , o sdružování občanů, ve mění pozdějších předpisů. Zákon č. 40/1964 
Sb. , občanský zákoník, ve mění pozdějších předpisů. 

45) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád). 

46) Zákon č. 269/1994 Sb. , o Rejstříku trestů. 

47) § 352 až 354 občanského soudního řádu č. 99/1963 Sb. 
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TJlABA IV. l1PE,UI1PHHHI\1ATEJlhCTB0, IIPE,UOCT ABJ15IIOJ..LIEE 

q acmb nepetlJl. 06U{lle tJOJJOJicemtH 

<l>cncpaJibnoc Co6pamre qclllcKoií ll CJrosauKo!r <l>ei..[cpamnoií 
Pccny6J!l!Kll ono6prmo crrcnyrouurii 3aKO!!: 

qACTh fiEPBMI 

OJ>ll(ME fiOJIOJKEHM.SI 

rJIABA I 

IIPE)I,MET 3AKOHA 

§1 
1-IacToHmllii 3aKon onpcncnHeT ycnonmr npcnnp!!mmarenbcKolr nc>ITCJJh

nocrn (B namneňmcM «npennpl!!!l!MaTemcrso") n ROHTponl! ux co6moae
HUH. 

IJpeL(np111UIMaTC.11hCTBO 

§2 
ilpe):(IIpHHHM3TCJibCTBOM 5IBJI5ICTC51. CIICTCM3TJPICCKa51.ll,C51TCJlbHOCTb OCV

LUeCTBJl5ICMa5I C3MOCT05ITCJibiiO, ITO,U CBOUM IIMCHCM II Ha CBOIO OTBeTC~BC;I
HOCTb C l.(CJlbiO llOJl)'l.lUTh Iipll6b1Jlb ll B )'CJIOBWIX, OIIpC.ll.CJ1CIIIlbiX H3CT05ILUIIM 

33KOHOM 1
• 

§3 
(1) Ilpenn]l!Ull!MaTCJlbCTDOM I!C HDJll!CTCl!2 : 

a) ocylllCCTBJiennc nc.HTCJILIIOCTII, l\OTopa51 no 331\DIIY rrpiiiial.I.JIC}I(llT ro

cynapcmy l!Jill Oll]JCIICJJCHI!OMY IO]ll!IIHqccKOMy JI!!Uy 1>, 
b) !!CnOJib30B3l!I!C ]lC3YJ1bTaTOB HHTCJJ.ncKTyaJJbl!OfO TBOpqeCKOfO Tpy

/13, OX]la!!l!CMbiX COOTBCTCTBYIO!J.Il!M!! 3aKO!IaMI!, l!X !!3o6pCT3TCJlllMI! IlJI!! aB
TOpaMH2), 

1 
f1pC.11;11p111UIMUTCJibCTDOI\·1 ( 110-lJClliCKII <<Živnost») Jla C3MOM JICJIC CliJITaCTCH 

./J;C.SITCJihHOCTb, onpc,UCJICHHa.fl HUCT011UUIM 33KOH0t.l. B p51.UC CJI)"-IaeB (Tal\·!, l"llC IIC)'l\IC

CTHO rpOM03,UKOC CJIODO «11pCll11pl1HIIMaTCJihCTDO>>) B TCKCTC TaiOKC liCIIOJib3YIOTCH B 

KatJeCTDC CUHOHIIMOB CJIODil <<JlCJIO», «.lle51TCJibHOCTb>> II «npc,unpHHTIIC». 
2 

Yrnepm.ucHne, lJTo nci<a5r .llCHTCJibl!ocTh ne HnrrneTCH npe.llnpnnnMaTeJibCTBOM, o3~ 
HalJaeT, B qaCTJ[OCTil, tJTQ 0118 IIC nOJI:tii!JUICTC51 00J10)1(CIUI51M 113CT051lllCf0 381<0113, a pery~ 

JIIIPYCTC.H JlpJ'fliMII IOpHllltlJCCKHMH HOKJ'MCIITaMH (CM. COOTBCTCTBYIOU{Ile CChiffi<H). 
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c) 0611.{CC yiipaB~ICJUIC aBTOpCKIIMII II CMC)KIIhll\111 npaDal\lli HO COOTBCT

:TBYIOlUIIM '33KOII3M 211 l, 

d) pCCTUUpUUIIH OUMHTIIIIICOB ~y.1H>rypt.l 11.1111 IIX llaCTCii, ICO'I'OpblC HB.fUI~ 

OTCH 11p0113UCi.{CIHIHMII lf306pa311TC.Ilhll0f0 IICiť)'CCTBU U.UI XYJJ.Oif.l'CCTBCIIIIb!X 

ICI\1CCCJ1 lb), 

(2) llpC/lTipiiiUII\taTCJibCTBOM B paMK3X COOTBCTCTBYIOUUIX 3é1KOIIOB HC 

IBJH!CTCH )\CHTCJJb!!OCTb qJI!3!l'!CCKllX llf!U: 

a) Bpatieií, anTCKapci1, CTOM3TOJIOfOB, TICILXOTCpanCBTOD, HapOLJ.IIbiX l.lC.TlltTC

ICIP, K.runnr-IeCKHX Jiorone.n.on, K.Jnnur-reciOIX rrcnxoJIOron n cpe.uncro MC.W:IUIIHCI\Oro 

IepcouaJia, Ja ncKJIIO"Y:CHIICM OKYJHICTOB u rJia3HhiX npoTC3HCTOD, opToiiCiJJJliCCIUIX 

IJlOTe:!IICTOB"I, OpTOIICI\D-npOTe:l!!b!X TCXIIIIK'OB ll 3~Ú!!h!X TCXIIIIIOOB, 

b) BCTCpllf!ap!!b!X Bpa'!CÍÍ, Apyrux BCTCpiiHapiib!X pa6oTHIIKOB, BI<JIIO

HUI pa60THJIKOB BCTCpliHapHOÍÍ 3CCCJBI3aUHII II JIHU, OC)'lUCCTDJUIIOII{llX IIpo

tJCCCIIOHaJibHyiO pa60TY Tipli CCJICKUHOHHOÍÍ llJICMCHHOÍÍ )1C51TCJihiiOCTII 

3 )KlJDOTHODO):(CTBC3l, 

c) 3,UBOKaTOB4l, IIOTapnycos5
n} II IIaTCIITBbiX 33lUIITIIIIKOB'~}, 

d) JKCIICpTOB II CIIIIXpOII!!blX IICpCBO)\'!I!KOB '1, 
e) ay;:unopon8l n IIaJioroBbiX KOHCYJibTaiiTOB 8nl, 
1) ÓHp)KCBblX nocpeJJ,IIIII\OD U MaKJiepoBSb) 

g) IlOCj)Cil!!IIKOB II apÓ!I'fj)OB lij) II pCWCI!IIII KOJJJJCKT!!Bl!b!X KO!Hjl!li!KTOB91 

.I apÓIITj)OB !Ipll j)CIUCI!llll IIMYU1CCTBCHllb!X KOI!Cjllli!KTOB9"1 

h) O{l)JlUliaJibiiO ai\Kpe.UUTOD3HIIbiX l'CO,UC3IICTOB 10 l, 

(3) f!pC::\llj)I!IIIIMaTCJJbCTBOM nancc IIC HBJIHCTCH: 

a) .llCHTCJlbiiOCTb ÓaHKOD 11 \ crpaXOBbiX '3UBC~{CIIIIÍÍ 1 ::l, IICI!CIIOIIIIhlX ({l01I

~lOB1::a}. c6cperaTCJihHbiX u ccy,D;IIbiX TOBapllll{CCTB 12hl, 6np)K, oprmm3aTopon 

BIICÓllp)J(CDbiX pb!IIKOD, TOpro13UCB UCHJib!Mli Ó)'M8f3MJI 811l II oprt.UIII3C.HUIH II 

yupaBJICIIIIC KOJIJIC~TllDHbiMII COÓCTBClllliJllCCKIIMH )l0Jl}IMH 13l ll )J.CWI'CJibHOCTb 

!ll ll{. 3HIIII1'1Htl01UIIXCH llOl.J;BCJJ,CHIICM IITOfOD ToproBJIII 11CIIIIhi!'11II óyMaraMll \JaJ, 

b) opraiiii'Ja!l!IH HOTCpCÍÍ II ::IPJTIIX IIOllOÓllb!X nrp 141 , 

c) ropiio:roóbiBaiOUlaH :lCRTC.tihliOCTb u JlC.HTCJ1hiiOCTL, IIPOII3BO)UII'IUHI 

ropuo:ro6biBťiiOWIIM cnoco6oM 15l. 

d) llpOII:IBO/{C'rBO :JJICKTpHl·ICCTBa, ra3a ll TCllJia ll IIOCTUBKH JJICK'I'plPIC

CTBa, nua II TCIJ.T!a (lHI:IIltrCCKHM IIJllJ IOpli,UIItiCCI\IIM JIIII.{aM, OÓCCliCtlllBaCMbiC 

B OÓ!I{CCTBCHI!h!X mrrcpccax 16l, 
c) CL'.llhCkOC' XO:HIÍÍCTBO, I3f.::JJl0tia5J IlpOJla)J(Y IIco6pa6oTaiiiibiX CCJ!bCI\0-

XOJ~IÍÍCTBCIIIIhiX Up01'1YI\TOB C UeJlhiO o6paÓOTI\li IIJIII ,U(lJlhiiCÍÍI.liCÍÍ rrpo;ta)KJI, 

CC_llli Tl'O IIC OCyiJ(CCT!UICIIIIC llpO<\lCCCIIOUaJibHOlř :lCHTC.TlhiiOC'Jll B o6.IIHCT"U .1IC

liCÓIIOii ·1aÓ<.HL>I O paCTCI!IIHX. 

1) lfJWJlél)KU IICUÓpaÓOTCUIIIbiX paCTCIIllCBOi.FlCCI\llX II )KIIBOTJIOBO)lliC"C

KIIX IIp<.\\Yf.::TOB COÓCTBCII!IOii MCJIKOÍÍ ,'1C51TCJlbiiOCTII (llii31JliCCKilMII JliU(é1MII 

1 B op!lrl!JJ<J.1I~. «přírodních léčitelt"P> («npllpOJUibiX uc:nncncií))) 

tari:m techuologics s.r.o. '1a~-:on o npcimpnlllll\1aTcm.cTne 

TJJABA II 

JCYIJ_{ECTBJJEHHE IIPE,D,IIPHHHMATEJJbCTBA 

§5 
Cy6·bci<Thi, IIMC!Oili!IC npano na npcAIIPIIIIIIMaTcJJhCTBO 

1) Ocy!11cCTBJlHTh npcAIIPIIHII~JaTCJlbcKyio ACHTCJihiiOCTh MOlKCT cjm3l!'!CC

H IOPII.UIIliCCKOC JIHUO, cenu ono y.uonncTBOpHCT yCJJoBURM, orrpc,.'leJrciiiibiM 

i!LUIIM 33KOIIOM (B )\aJ!bHCIJillCM TOJlhKO «IIpCI\llplli!I!MaTCJlb»); fOCy):lap

!OC pa3pCillCIIIIC na IIpCI\Ilpii!UIMaTCflbCTBO (B )\3JJhnCÚWCM TOJlbKO «Kon

m) nyJKIIO TOJlhKO B CJIY'!WIX, IIpl!BC)\Cl!Hb!X B !IaCTOHLUCM 3aKonc. 

:2) <!>1!3Il'!CCKOC JJIIUO C MCCTOM lKHTCJibCTBa I!Jln !Opllllll'!CCKOC Jllll\0 C -

II'ICCKHM ar~pccoM nnc TCpprrroprm '!cwcKoíí Pecny6miKII (B AUJihHCiř

TOJihKO «3afpanii'!IIOC JIIIU0>> 4
) MOlKCT na TCj)piiTOpiiii 'fCil!CKOil 

6JIIIKII OCYlllCCTBJISITh llpC,UITpliiiilM3TCJ1hCKyiO ,UCHTCJihiiOCTb TaK )KC, Kal\ 

ICKOC JIIIUO, CCJlli ll3 UaCT05IIUCfO HJlll LI,pyroro 33KOIJa ne Bb!TCKaeT liTO

lb Apyroc. t\JIH ucnc!l JToro 3ai<ana '!Cil!CKIIM JIIIUOM C'!ll'raioT cjm3II'!CC

nuo C MCCTOM lKIITCJ!bCTBa IIJ!II !Opl!)III'ICCKOC JJIIUO C !Opn)(II'!CCKIIM 

oM na Tepprrropnn 'lcwcKoií Pccuy6miKII. l\1eCToM lKIITCJlhCTBa Ha Tcp

JIIII qcmcKOJ1 Pecny6nnKII JJ.JlH ucncií JToro Jm.:ona CliiiTaiOT aupec no
moro llj)OlKIIBUIIIIH Ha CC TCppiiTOp!I!I241. 

(3) EcJm no JaKOI-IY JarpamitiHoe JliiUO llOJl)J(IlO npc,nbHBIITh ,noKyMcu

OJ\TBCplK::\aiOU.\IIC Ollj)C).(CJlCI!Hb!C cpaKTbl, TO 1101! 3TIIM IIO)\j)33YMCBaCTCH 

i>5IBJICHIIC }:lOKYMCIITOB BlvlCCTC C 3aBepcHIIbiMll IICpCDO,U3MII na liCUICKIÚÍ 

CCJIII II3 IlaCTOHUlCfO IIJlli ,Upyroro 33K01Ia IIC BhiTCKUCT llTO-IIII6yl{b 

)C. BcpHOCTh no.nnnceíí n rrc"Y:aTcií na opnnmaJiax upCLl.bHB.liHCMbiX .no

llTOB ,.'J.OJDKUa 6b!Th 33BCpcna. 

(4) Jarpa!III'InOC <jlll31l'ICCIWC JIIIUO, IWTOpOC I!C 3UIIIIMaCTCH npC/.IIlpllllll· 

m.n:oií JlCHTCJihiiOCThiO Ja rpaiiiiiJ.Cií 1t HaMepeno ocyu,ccTBJIHTh npcunpn

TCJibCI~yiO 1\CHTCJih!IOCTh na Tcpp!ITOPIIII IJ:cmciwíí Pccny6mnm, o6HJano 

~'lTb pa3pcmci!IICM 11a npc6I.mannc24 '1 na Tcppll'roplll! IJ:cmcKoií Pccnyó

' Bbi,[.J,UIIIIbll\1 }{JIH ::rroií IJ.CJIII5 , CCJUI 0110 IIC HB.IIHCTCH I"pail\,[.J,UIIIIIIOM I'OCY

I'UU-tt.IICJIU EuponeiícKoro Cmo3a, ltJIII rocyuapClua, c IWTOpMM qemcJ\'aH 

y6.11111~a 3at~JIIQliJIJia COJ'JIUWCIIUC, KO'I'OpOC IIU.:.'HOtiaCT Tai\'OC OrpaJIItliC

IIJHI rpaif.\JJ.ammoM qClJICI\'Oií Pccny6JlltKII 6e3 nocTOHIIIIoro MCCTa ii\IITCJih-

11 IJ:cmciwi1 Pccny6miKC. 

4 J3 TCKCTC 11\IO!<C 1\IQ)KIIO BClpC"lli"Ib CllliOillll\ll!llliOC BhlptuKCHIIC «HIIOC1pa!IHOC JIHUQ)). 

j HMCCTC51 n Bn.uy, OtiCBJI)UIO, tiTO nHoc-rpaHeU, )J(CJHI.IOUtm1 noJiytmTh <QKIIBHO

;Kifií JIIICT» (cM . .uarrec), }lOJDKCH )')J(C o6rra,uaTb Dli,I(OM 11<.1 )I<IITCJihCTBO (no IIOB0-

11\011)' O npc6hJB<lii11H IIIIOC11XUIU:CB- «BII30i1 Hll CpOK CHhJJlle 90 lUICiÍ»), Bhl)l(HIIIhli\1 

lpC)(Ilpltii!I~HlTC.TihCTBa (IIC )' 11C6hi. IIC JIClJCIIIIH, IIC BOCCOC)UIIICIII!H CCM bll H T.ll.) 

qacmb nepoa.R. 06u(rte nonoJJcellllH 

npHMh!M IlOTj)CÓIITCJI>!M, 

g) MOpCKOiÍ TpancnopT ll MOpCKaH pb!ÓI!aH HOBHH 17 1, 

h) opraHII33UIIH lKCJIC3HhiX )(Opor ll lKCJJC3!101\0pOlKHOfO Tpa!!CIIOpTa 18 1, 

i) CTpO!lTCJlbCTBO ll opral!I133UI!ll C)\I!HOli CCTI! TCJJCKOMMyi!IIKaUIIÍÍ 19l, 

j) !lCCJlC)\OBUIIIIC, 11p011380)\CTBO ll )\IICTpii6yUIIH MC)\IIKUMC!ITOB II IIp0113· 

BO)\CTBO, )IIICTpii6yUIIH II IIMIIOpT MC)IIIUIIIICKIIX cpC)ICTB, !<OTOpb!C I!CIIOJJb3Y

IOT Jl~CpHyiO 311Cprmo UJUI lt01Ut31tpywmec 113JIY'1CIIIIe20), 

k) o6paLUCHIIC C napKOTI!KaMH, npenapaTaMH, !lX COACplKaLUHMII, II C 

!!CKOTOpb!MII BCLUCCTBaMI!, IICIIOJ1h3YCMb!MII )\JJH IlpOHJBO)\CTBa I!JJII o6pa6oTKI! 

HapKOTl!KOB comaCHo COOTBCTCTBY!OLUCfO 33KOHa21 1, 
I) ACHTCJlbiiOCTb anropii30BUIIIIhiX IIJJII aKKpCI\IITonamlhiX m1u n o6Hac

TII roCy)lapCTBCIIHb!X IICilb!TilHIIÍÍ, 

m) BHCWI!HH TOprOBJJH BOC!!Hb!Mil MaTepl!aJJaMII22'i, 
II) roCy)lapcTBCH!!h!ÍÍ IIpOcjlCCCIIO!!aJJbHh!Il KOHTpOllb ÓC30llaCHOCTH Tpy)la 

II TCXI!ll'!CCKOfO OÓopynoBal!IIH, 

o) HpoiiJBOACTBo panuo- II TeJicnepe)la'i, 

p) npcnnoJKenne IIJJII npcAocTanneHnc ycnyr c ucnhro HcnocpeACTBCHHO

ro YAOBJICTBOpCI!IIH CCKCY3llbHb!X IIOTpCÓHOCTCÚ, 

r) IIOCpCI\HI!'!CCTBO B TpYAOYCTJlOÍÍCTBc23'1, 

S) )\CHTCJlbHOCTb HO IIpC)IJJOlKCHIIHM, IIpOCKTI!pOBaHII!O, 3KCIICpT!!OMY o6-

CYlKACHIIIO, HpOI!3BO)\CTBy, CTpOIITCJ!bCTBy, BBC)\CHIIIO B XO)\, IICIIOJlhJOBal!!!IO, 

peMOI!Ty, TCKYll1CMY pc~IOIITy, peKO!!CTpyKUllll ll OTKJJ!O'!CI!IIIO OT paÓOThl 

ll,[\Cpl!b!X yCTaHOBOK, 

t) IIO)\fOTOBKa OT):ICJlbHh!X paÓOTHIIKOB H)\CpHb!X YCT3!!0BOK23bl, 

u) opraHH3aUII51 cTanunií: TeXHHqecKoro Konrpon5123c), 

v) nocmiTUIIIIC ll o6pa3onam1c B IUI<OJJax, 1\0WI<OJlhHbiX II II!KOJlhllhiX y'i

peíKLJ.CIIIIHX, BKJilOlJCIIIIhiX 8 WICOJibiiYIO CCTh, ~OWICOJII..IIhlX ll WKOJihllhiX Y'l

pCli<)\CIIIIHX, o6pa1onamic B y'!c6nbiX nporpaMMax AJJH 6aKa.~anpon, MarncTpon 

II )\OKTOpOB no COOTBCTCTBYIOUICMy 3aKOIIy23"l, 

x) o6pamcnne c 'Ipe3Bbi'!aiíno onaCHbiMH ncmccTBaMu23''. 

y) CpyHKUMOH!IpOBaJIIIC 33pOIIOpTOB, KOMMCp'!CCKOI'O B03llYUII!OfO Tpa!IC

HOpTa ll COOTBCTCTBYIOLUI!C paÓOTbl !I ycnynr 23D, 

z) Ilp0CKTilj)OB3HIIC II3MCI!CIIIIÍÍ 3CMCJlbHb!X y'!aCTKOB23g) 

aa) 31CCOJiyaTUIJ.IIH ny6.1IlllJIIhiX :)KCn03IIIJ.IIiÍ 8 M~'3CHX ll rU.!I.liCpCHX, 110~
lJIIIIHIOlJllfXCH COOTBCTCTBYIOU.CMy 3aK011~'2Jh), 

§4 
)l;CHTCJ!bi!OCTh, CBH3aiiiiaH C UpCII)\OÍÍ IIC)\BIIli<IIMOCTII 

ApC!!)\a I!C/lBillK!!MOCTII, ImapT!!p II HClKI!JlbiX IIOMCLUC!!lli\ HBHHCTCH 

IIpCI\IIpiiHIIMaTeJibCTBOM, CCJJ!l!!apnny C apell)\0!) OKaJb!Ba!OTCH ll)!PYriiC (Kpo

Me OCI!OB!!h!X) ycnyra, OÓCCilC'!l!BUIO!.UllC npaBIIJlb!!OC CjlyHKll!lOH!IpOBa!!IIC 

HCABIIlK!!MOCT!l, KBapn!p !I I!ClK!!Jlb!X !lOMCLUCHHÍÍ. 

[/acmb twpHa.R. 06u(ue tw.rwJicelmR 

(5) <l>II'.HJlJCCl\OC JIItnO, KOTOpOI'Il)' 11pC).lOCT3BJICII CTaT)'C ÓC)J(CIIUU 110 CO

OTBCTCTBYIOWIIM I1pC).lliiiCé.liiH51M25J, MO)f(CT OCYilleCTBJIHTh llpC)J.I1piiHIJr.,.[3TCJih

CKYI0 IlCHTCJlhHOCTb Ha TCX )KC )'CJIOBII.HX, liTO II ťpa)K)l3HIIH qCJllCKOÍÍ 

Pccny6JIIIK1I c MCCTOM )KIITCJibCTBa na TeppnTopnn qcwcKoíí Pccny6mrKIL 

§6 
061!\IIC Tpc60BUIII!H )\JIH !lpCI\IlpiiiiiiMUTCJlbCTBa 

(I) 06LUIIC Tpe6oBal!IIH )\JJH npennpiiHIIMaTCJlbCTBa CYTb CJ!CJlYIOUj!IC: 

a) )\OCTHlKCH!lC B03paCTa 18 JlCT, 

b) CIIOCOÓHOCTb K !Oj)Il)\ll'!CCKI!M )\CilCTBIIHM, 

c) HCCYAHMOCTb, 

d) IIpc/lbHBJ!CIIIIC )\OicyMCI!TU O TOM, ~1'0 110 Oll!OWCIIIIIO I< rocy)lapcmy y ljlii'JII· 

LJCCKO['O JIIIUa IIC IIMCCTCH ltaJIOfOBOií Jat{OJiif.\CIIIIOCTII • .il_oKyMCIIT Bbl,ll.aCT C001UCTC1Uy

I0!11CC TCJlp!ITOpnaJ!hi!OC <jlnnancOBOC ynpaBJICIIIIC (llaJIOI'OIIIlH IIIICIICKI.IIIR)"'I. 

(2) Hccy)IIIMhiM AHH UCJJCÍÍ JToro 3aKoua ne c'!IITUIOT Toro, I<oro npano

MO'!IIO ocy)IIIHII 

a) 3a npecrymwe ueiícTune, ocymecTBJICIIHOe YMhlllJJiemw, 1~ 6cJyclton

noMy IIUKa3UIIIIIO JliiWCIIIICM CB060~bl CpOKOM IIC 1\tCIIhiiJC, 'ICM 0/lHII fO)l, 

b) 1a npccrynnoc Aciícrnnc, ocy!11cclllJ1CIIIIOC }"lhiiiiJICIII!o, <jlaKill'ICCKJilí coC'InB 

KOToporo cniDrui c npeunpmmMaTCJibCTBOM, 11 IWTopoc ue no~no~aeT no~ nymcr a), 

liJI II 

c) 3a npeCTYIHIOC JJ.CiíCTBIIC, OCYU{CCTBJICIIIIOC 110 ue6pe;HHOC'fll, $aKTII

'!CCKIIÍÍ COCTUB I<OTOpOI'O CBH3an C UpCI\MCTOM 11pCI\IIp111111MUTCJlhCTBU, 

CCJlll cro IIC paccMaTpiiBaiOT !CUK IICCYI\IIMOro.23b) 

(3) B CJIY'IIlC IOPIIAII'ICCKoro JJIIUa o6Ul11M TjJ.C6onaimRM cmThll 1 )IOJili<CII 

YJlOBJICTBOpHTb OTBCTCTBCIIIIhilí: npe)lCTUBIITCJlb. 

(4) 3arpaH!I'!HOC CjlH3II'ICCKOC JlllljO )\OKa3biB3CT CBOIO HCCYlliiMOC'Tb IIpC)j

llpll!!IIMaTC.%CKOMY ynpaBJICHIII0 6 COOTBCTCTBY!OLUIIMII )\OKYMCHTaMII, Bb!)\an

Hb!MII rocynapCTBOM, rpalK)\allll!IOM KOTOpOfO cjli!3II'!CCKOC Jl!!!! O HBJWCTCH, a 

TaKlKC rocy)lapCTBaMII, B KOTOpb!X B TC'IC!!IIC !10CJ1CAI!IIX TpCX JICT 3TO JJIIUO 

)\OJlfOBpCMCI!HO (ÓOJJbWC TpCX MCC5!l\CB UCI!j)Cpb!BHO) HaXO)\IIJIOCb. JT!! )\OI<Y· 

MCII'I'bl 1\0.'!ll<llbl 6b!Tb IIC CTapWC 3 MCCHUCB. 

§7 
CncunaJihllhiC Tpc6ona11nH /.IIIH npcAIIpmmMaTC.~hCTBa 

(I) CncrxnanhHbiMI! Tpc6oBaiiiiHMI! nnH npcnnpnmr~mTcJibCTBa HBHH!OTCH 

npocjJCCCHOna.%HaH IIJlii )lpyraH l(Balliicj)]]KaiUIH, CCJJII !IaCTOHILUliÍ 3aKOI! llllll 

npyruc IIOCT3HOBJ1CHIIH CC TpCÓYIOT, 

6 f1o-lJCIUCIOf 3TO )'tipe)KncJIHC IH13hiBaCTC51 «živnostensk)· úřad». ~3TO ·- MCCTIIOe 

ynpanncnnc no Kompomo 3a npcnnpllliiiMHTcJibc1130lvl. ..#~~ 



mitarhm tcchnologics s.r.o. JaKOU O llJIC}UIJIIIIIIIMllTCJII,CTUC 

(2) Ecrm npo<lJeccnoHaJibiiYIO wm )lpyryro KBaJIIHlHIKaiuiio IICJib3H JlOM 

Tb ;l.OKYMCHTOM, Bbi,UaJIHhiM OLI,IIOMY <llliJIIllCCKOMY JIIIUy, TO npmlJcCCIIO

>HYIO KB3Jlii<lJIIK3IlliiO MO>KIIO t~OKH33Tb LI,OK)'MCHTO:-.t. BbiHHIIIlbJr-.I 

lllpiUIUMaTcmo cooTBCTCTBYIOI.lJ,IIM rrpoQJeccuoHanLHbiM opraHOM no coM 

TCTBYIOUlHM 3aKOHaM22bl. 

(3) llpcA11p111111MaTCJlb 06H3all o6ccnC'I11Tb OCYil1CCTBJICI111C J(CHTCJibllOC

IWTOpb!C HBJIHIOTCH COJ(cp;r;allliCM npc/IITp111111MUTcJlbCTBa, np111lcJ(C1111LIX 

a3C npaDitTCJibCTBU, 113ll,aJIHOM COrJJaCIIO §73a, CT. 2, TOJihKO TCMlt ciJI13lt

ltMII JIIIUUI\111, ~OTOpbiC BblnO.riiiHIOT Tpe60BUIIIIH npocileCCIIOIIUJII~IIoií I~BU
II<UI.IIlll, onpeACJICIIliOií 3TIIM yica30M. DpcAnpniiiiMaTcJlh 8cACT y•reT Jlllll, 

'PbiC BblllOJiliHIOT Tpe608at111H npolj>cCCliOIIUJlbiiOií ICBa.Jllllj>III<Ul\1111, ll 1<0-

/IOI<YMCIITOB, AOI<a3b!BU101l\IIX JTY I<BaJII!Ij>IU<UI.IIUO, xpai!IIT, no MCI!bWCÍÍ 

·, B TC11CIIIIC 3 JICT CO Ll,IIH 01\.0IP·JaiiiiH COOTBCTCTBYIOII(Cií Ll,CHTCJihiiOCTII JTll

.111\a~lll; npll 3TOM Oll o6H3all 8blll0Jli!HTb 06H3UIIIIOCTII, OITpC/ICJ!CllllbiC CO

TCTBYIOU(IIM 3aKOIIOM.25
c} 

§7a 
[Jpell,llp111111MaTCJibCTBO, OCYU{CCTBJUICMOC npOMbllliJICIIIIbiJ\1 CI10C060M 

(I) J1pCJ1llpllll!IM3TCJ!bCTBO OCY!!ICCTBJI5!CTC5! llpOMbllliJICIII!biM cnoco60M, 

ono 

a) IHUIIOtiaCT B pm..tKaX O).:(IIOfO Tpy.UOBOI'O npol(CCCa HCCKOJlhKO t[3CTIItiM 

nciícTnnfí, KOTOpbiC car-.m no cc6c ynonncTBopHIOT npiiJirai\aM npe,I.UIPIIM 

aTCJlhCTBa, 

b) ucnoJib3yeT opranmauuormoe OTJ(erremrc IIpii ocymccTBncrmu oT

.nbiX TPYJ10BbiX onepauuii, npoueL!YP nrrn I!CrřcTBnii, B qacTnocTn. oT.ue

rc OT ynpaB.!ICHt[CCKOfÍ IIJill KOMMCptiCCKOiÍ l!C}ITCJlhiiOCTH, JI pa3}lC.TlCIIIIC 

TPY.L{OBbiX oncpamiií, rrponc.uyp nmr n;ciícTBIIií, cooTBCTCTByiouurx oTM 

•Ilb!M npo<pCCCIIHM. 

(2) Bonpoc o6 ocymccTBJicnnn npcn;rrpiimrr-.urrcnhcKoii llCHTCJ1hi-IOCTII 

\fhiiWICHIIbiM cnoco6oM pcwacT no upc)l.JIO)J(CIIHIO upe.LJ;npinmMaTeJUI II 

(bHBJICIIIIIl L(OKYMCIITOB, nOJ(TBCp;I;AaJOIIIIIX lj>a!<Tbl no CT. 1, IIYIIKI'bl a) II 

[JC)UlpliiiiJMHTCJihCKOC ynpaBJlCIIIIC, IIMCIOll\CC UpHBO BblJ~HTb pa3pCU1CHIIC 

lCHTCJihiiOCTL, ocyit{CCTBJIHCMyio npoMbiUJJICHIIhiM crroco6or..·t. Opc.rr.no)KcM 

JXOJDKIIO co:xcp>IcaTh orrpc.acncmrc rrpc,rr.McTa npc;.nrpmmMaTCJibCTBa ,rr.ocM 

Jl[IIO HCIIO II OJ.I.IIOJIIaGIIO, I1piilJCM 33.51BilTCJIL IIC o6.H33H ripii,D,CIJ>KIIBHThC5I 

mmxií BII.UOB npcnnpnnm~otaTeJihCTBa rro npiiJlO)KCIIII5IM I II 2 uacTOHLHCro 

JHa. (}rK.llOHCHIIC ITIJC.Jl.J10>KCIIIIH llpCL1,l1piiHIIMHTCJI5I OC)'ll{CCTBJIHTh llpC)_(M 

IIII}.!aTCJJhCTBO J<UIBUTC.1lhiiOrO TIIlla
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ITIJOMblliiJICIIIIbiM Cll0C060M UC BJHI

IIU BOJHIIKIIOBCIIIIC npana ocyu\CCTBJI5ITh JI.CHTCJ1biiOCTb. B CJJ)'liaC 

- Oi!pCJlC.TICI!IIC noHHT115I <Ga5IBIITe.rJhJIOe npC.1l.IIPIIIIIIMHTCJIJ.CTBO» ( «!lpc;wpH~ 
Hť!JIJ,CTBO 3aHBIITCJ1biiOl'O TIIIW») CM. )HlJICC B §9. 

tanitarian tcchnologics s.r.o. Jal\:011 O npc;~nplllutl\lll'I"CJII.CTIU.' 

§8 
ripcnHTCTBIIli 1~ ocytHCCTBJieJJIIJO npcJ.l.npiiiiiiMaTeJibCI~oií ;~eHTCJihl!ocn 1 

(I) OcyiuccTHJUITb npc.urrpmmMaTCJihCKyro JJ:CHTCJILHOCTh IIC MO)KCT (InnuM 

(OC IUIII IOpii,UIJliCCKOC JIHU:O, Ha Inv1Yli~CCTBO KOTOporo 6biJI 061,5JBJ1CII KOII

C, cc.rm cyJ~ pemuJI, liTO llC5lTCJihHOCTh npe,n,npnHTII.H L(OJDKHa 6b!Th oKOHlJCHa. 

(2) <1>113~l'!CCKOC llf!H !OpliJ(liqecKOe J111l!O HC IIMCCT IIpaBa 33lli!M3TbCH ITJlCJ(npn

aTeJibCKOII ,D,Cill'CJlhHOCTbiO D TCqCJITIC TpCX JICT ITOCJICTOfO, KHK cy)..( OTMCilliJI KOII

C llOTOMy, t[TO Ób!J10 DbiiTOJ1JICHO pCWCHIIe O paccpOtiKC, Unii HOTOMV, liTO 

I.llCCT133 OÓ31U(p0TIIBWCfOC5I HC XBaTaC"r AJUI rDialbi 33 OpraHII3ai.[HIO KOH~ypca. 
11 KOHKypc OTMCliiDII! llO J(pyroíí npll'IHHe, ITpCll5ITCTBHC K npeJ(nJllll!I!MaTCJibCTBV 

T. I OTMCWICTCH npaBOMO'IllbiM pc!UCI!IICM OD OTMCliC KOIIKypca. . 

(3) 3a1!1IMHTbC5! flpCJ(npHI!11M3TCJ!hCKOÍÍ J(CHTCJ!bllOCTblO HC IIMCCT npa-

1 TCqCIIIIC TpCX JICT TaKJKC <!>11311'ICCKOC liJili !OpHJ(Hqecrwc Jllii"O, ll CB51311 C 

OpblM OTMCHIIJIII 06'b5IBJ1CIIIiC KOIIKypca U3-33 HC)lOCTaTKa IIMVII{CCTD3. 

( 4) <I>IIJJilJCCh:OC IIJIII IOpllllli'ICCIWC JUIUO, IIH liMYIUCC'IBO h:OTOpO;'O OÓ'bHBJICII 

<ypc, ll KOIII~)'pCIIOC pa36UpHTCJihCTBO IIC 3aJC011 11CIIO, MOii\CT m.InOJIIIIITb Ll,CiÍC'fBIIH, 

illiiii,JC C ll03111UOIOBCIIIICM, lllMCIICIIIICM ILIIII aJIIIYJIIIpOBillllle'\-1 npe)J.npiiiUIMUTCJib

·o IT}JUBU
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TOJibKO C llliCbMCIIIIOM COfJIUCIICI\f ynpanJIHIOili,CfO KOIII~)pCHOJí MHCCOJí. 

(5) Opran. onpeJ(cJICIIIIbiÍÍ 33KOHOM (B t(amuelimeM TOJ!bKO <mpcJ(npu

aTCJ1hCKoc yrrpamreJIIIc»), MO>KCT ne ytiiiThiBaTh npcii5ITCTBIIH, rrprmcnc11 M 

:J B l1CJ1l30M IIpCLI.JIO>KCHIIII CT3Thii 2 II B CTaThC 3, CCJIII 3KOIIOMIJliCCKIIC 

)BIIH JIIIqa li Cro ITOBC,D,CIII!C CBHLJ;CTCflhCTBYIOT B llOflhJY IIpC)lriOJI())KCHUH, 

ripii OCYll~CCTBJICHHII ITpCJJ.llp11IIIIMaTCJ1hCKOiř )lCHTCJihiiOCTII ÓYLICT IICIIpCtBM 

JbiiTOJliiHTb CBOII OÓ5I3aTCJ1hCTBa. 

(6) 3aUJIMaThC51 11pC,UllpiiiiiiM3TCJibCKOÍÍ ,UC5ITCJihiiOCThiO BC IIr-.ICCT npaM 

llBIIliCCKOC mruo, KOTopoMy cyn: nnn Iopn.anticcKuii opnm 1Sl JanpcTIIJI LJ.CM 

IhiiOCTb, CBH33HHYIO C llpClXripiiUHMélTCJlbCTBOM B :rrofi IIJIII ÓJIII3KOiÍ 

!IIaJILIIOCTU (§22, CT. 4) IlO TCX HOp, []OKa 33I!pCT B CUJIC. 

§9 
K.rmccmfnm:a~IIH npennpHIIIIMUTCJibcTna 

Bn,n,hr npc)UipimuMaTeJihCTBa cyTh CJicn:ymrunc: 

8 
LJCUICI\::Ifí: TCp!"lfllll «oprávnčnh>, BCTpC11aiOIUIIÍic5I B }Hll!IIOM 3aKOJ!C 1\II!OI"OKpi.nM 

ICpcBO/UriCJI ll<l!\IJIIWK «npaBm>, XOUI, B031v!O)K!IO, 60JICC TOlliiO ÚhTJIO 6bt rOBO· 

«p:t:pemcHnc» (n p51llC cnyltacB, B 'IaCTIIOCTII B §!O HcnoHh3)'CTcfl I!Mei!HO JTO 

0). l CM IIC 1\ICIICC, 'IIITaTCJIIO BC!IC.[( 3H :mKOIIO.[(aTCJUHviii HC06XO.UIIil10 OTJIII'IaTb 

:o OC)'IHCCTBJIHTb T)' IIJIII liii)'IO .. ti.CHTC.TlbliOCTb (npe;tnpiiiUIM<lTeJIJ.CKOC upmw) ll 

'MCIIT 06 JTOill npanc (rrpCJI.Hp11HIIM3TeJThCKOC CIHI}lCTCJihC'I1W JLIIII KOIIJ{CCCIIO!l~ 
.riltcT), Jl C]IOBO «llpaBO» H)''flllC OTp<D!\aCT :ny pa:i!IHI(y. 

tfacmb nepeaJl. 06u(ue TIOJIOJICellllH 

OTKJ10IICHIIH rrpcLIJIOlKCIIliH riJlC)\IIJlllll!IMaTCJIH !Op11J(Il'ICCKa5! npOl\CJ(ypa ripCA

IIp!IHIIM3TCJ!hCKOI'O ynpaBJICIIllH noJ(qll!IHCTCH §§47 ll JIOCJICJ(. H3CTOflll\CI'O 

JaKoHa. 
(3) Pa3pewenue na ocymecTBrrcmre npcJ(npnHliMaTcJibCKofi J(CHTCJibHo

cTII npoMhiWJICHHbiM cnoco6oM BKJIIoqacT npaBo ocyruecTBJIHTh npeJ(rrpiiHli

MaTeiThCKyro J(CHTCJ!bHOCTb B o6JiaCTII BCCX npOUCAyp, KOTOpb!C H3UCJ1Cllbl na 

B03HIIKIIOBCIIliC KOIICql!OfO 1!3J(CJIII5! liJI!! npcJ(OCT3BJICHll5! ycrryrn ll HBJ1HIOT

C5! TOJ!bKO COCTaBnbiM 3JICMCUTOM TCXHIIqecKOrO npouccca. 

( 4) Ecrrn AJIH !<ai<:Oií-JIII60 113 ACHTCJlhHOCTCií, npliBCACHilhlX B CT. 3, Tpe-

6yeTCH 1<0111\CCCIIH, TO TaiCYIO ACHTCJ!bliOCTb npeAnp111111MaTCJlh MOl&CT ocyme

CT8JlHTb TOJlbi<O 8 TOM crryqae, CCJIII CMY AJIH 3TOií /ICHTCJlbllOCTII 1<01111CCCIIH 

6hiJ1U Bb!AaHa. 
(5) qTO K3C3CTC5! 33HBIITCJ!bllb!X Bl!J(OB npeAnpliHIIM3TCJ!bCTB3, ocyme

CTBJ15!CMbiX I!pOMbiUJJICHHbiM cnoco60M, TO /IJIH []OJiyqcH!IH pa3pCWCHIIH ne 

Tpe6yioT J(OKa3aTCJ!bCTBa npolj>ccCIIOHaJihHOli KBarru<Pmwum!. DpeAITPIIHII

MaTeJih OTBeqaeT 3a npoqlCCCIIO!IaJibHOC l!CnOJIHCHl!C J(CJ1a II 065!33ll o6ccne

ql!Tb npeJ(!Ipll5!TJIC Jll!II3Mll, KOTOphiC COOTBCTCTBYIOT Tpe6oBaHII5!M 

rrpo<!>eccnonarrhnofr KBarrnqmKaunn no §§21 u 22 11 npurroJKeHIIIO 2, ecmr XIPY

roi1 33KOH HC ycTaH3BJ!liB3CT no-J(pyroMy. J1peunpHHl!MaTCJ1b BC/ICT aAMH

HIICTp3TIIBHblll yqey Jll!l\, COOTBCTCTBY101l111X TpC60B31Ili5!M 

npo<!>eCCliOII3Jibi!Orř KB3JIIIIj>IIK3l\Hll, ll HC MC!lhWC, qeM Tpll roua xpalll!T AO

KYMCIITbl, noATBCplKJ(a!Oil1IIC 3TY KB3JIII<!>IIK3l\lll0. 

(6) 0 B03MOlKHbiX 1!3MCIICHllllX !Ipl!3!13KOB, xapaKTCp113YIOil1l!X I!pCJ(IIpn

Hl!M3TCJ1bCTBO npoMbiWJICHHbiM cnoco6oM (CT. 1), npeJ(rrp!IHHMaTCJib AOJIJKCH 

He IT03)J(C, l!CM B TCllCHHC MeC5IUa fiOCJIC B03HHKHOBCIIH51 T3KOf0 H3MCIICHH51, 

C0061UIITb B npeAnpiiiiiiM3TCJ!bCKOC ynpaBJICI!HC. 0AHOBpCMCHIIO C 3T!IM 33-

HBJICHIICM npcAnpiiiii!MaTCJ!b UOJIJKCII npCJ(bHBHTb J(OKYMCHTbl, /IOK33b!BaiO

Il1l!C BblllOJ1IICIIIIC cnel(!I3Jibllb!X TpC60B3HIIÍÍ, CCJIII OH!! no 1!3CTOllll1CMY 33KOHY 

I!C06XOJ(IIMbl. 
(7) Ha ocnoBc npeHbHBJICHHbiX J(OKYMCHTOB IIPCJ111PIIIIHMaTe!!bCKOC yn

pasrrenne npiiiiiiMaCT pCWCH!IC 06 113MCI!CI!Hll npeJ(npHHIIM3TCJ1bCKOI'O CBII

JXeTCJibCTBa, UJIU O npiiOCTaHOBJlCHIIII )];CHTCJILHOCTH, 111111 06 OTMCHC 

npc,n,npiiHHMaTCJ1bCKoro cnnn;eTCJlbCTBa. B cnytiac ecmi II3MCHCIIIIH B xapaK

TepncT!IKaX OCYUICCTBJICH!15! npCJ(IIp!IIIIIM3TCJ!bCTB3 npOMbiiUJICHI!biM CIIOC0-

60M npHBOJ(HT K llJMCI!CllliiO COOTBCTCTBYI01l1Cf0 npcAllpllllli~JaTCJibCKOI'O 

ynpaBJICHliH, J(CJ10 I!CMCJ(JICHI!O I!OCTyrraeT AJI5! pClllCIII15! B COOTBCTCTBYIOil1CC 

npCJ1!1pHHIIM3TCJihCKOC ynpaBJICHIIC. 

(8) J1pHJ10lKC1!llCM K J(OKYMCIITY O pa3pCiliCH!Ill na npcJ(npiiHHMaTCJibC

KYIO /ICHTCJibHOCTh, ocyll1CCTBJIHCMyro npoMbiWJICIII!biM cnoco6oM, HBJIHCTC>I 

CITIICOI\ 3a5IBIITCJihllblX BII)lOB npCJliTpiiHIIM3TCJ1bCKOiÍ LJ;CHTCJlbiiOCTII, OrpaiiiiM 

qiiB3101l1IIli COrJiaCIIO CT. 3 o6·r,cM pa3pC!UCIIIUI 1!3 IIpCJ"IIJ'IUIHMaTCJJLCKYIO 

lle5ITCJibiiOCTb. 
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lJ acmb nepeaJl. 06ufue nonoJicertUR 

a) 335IBHTCJ1bHbiC, IWTOpbiMII ITpii BbiiTOJlHCHHII OilpC.llCJlCHHbiX yCJIOBIIň 

MO)J(HO 33HHMaTbC.51 Ha OCHOBC 335IBJieHim:, 

b) pa3pCWIUCJibHbie, KOTOpblMH MO>KHO 33IDIMaTbC51 na OCHOBC KOliT(CCCHH. 

§10 
Pa3pernemtc na npeAnplmnMaTcJihCTBO 

(I) Dpaso ocymecTBJIHTh npeAnpunnMaTerrhcKyro J(CHTeJI&IIocTh noHB

JIHCTCH- 3a IICI<JllOqcmlcM no CT. 7 - B CJiyqae !OpHJ(HqCCKHX JIHli, YlKC BHCCCII

Hb!X B TOprOBblli peeCTp, !Op!!/IIIqecKHX JIHU, KOTOpb!C B ToprOBhlli peCCTp HC 

3aTIIICbiBaiOTC5I, II qni3UlJ.eCI\HX JlUI(, 

a) B cnyttac 3aHBUTCJibHOro rrpeLI,IIpHHIIMaTCJibCTBa - B )lCHb ITO,llalJ.II 3a-

5!BJICH!l5! liJIII - CCJ!l! B 335!BJICHl!l! IIpl!BCJ(CHa 60JICC n03J(I15!5! J(3T3 nOHBJICHl!H 

npaBa npeuiipiiHIIM3TCJ!bCTBa - B 3TOT /ICHh; 3TO IIC K3C3CTCH CJiyqaeB, npn

BCJ(Cllllb!X 80 BTOpOM npCJ(JIO;I;Cilllll §47, CT. 5 ll B CTaTbC 6, 
b) B CJiyqae pa3pCWIITCJ!bHOf0 npeJ(npliHIIM3TCJ!bCTB3- B /ICHb BXOlKJ(C-

11!!5! B !OpllJ(l!qecKyiO CIIJIY JlCWCHll5! O BbiJ(aqe KO!li1CCCIIH. 

(2) ,1\0KYMCHTOM, nOJ(TBCplK,[(3101l1l!M npaBO ocymeCTBJIHTh npeJ(npliHl!

MaTCJibCKYIO J(CHTCJ!bHOCTb, 5!BJ1HCTC5!: 

a) I!pC/IIIplU!!IMaTCJ!bCKOC CBIIACTCJ1bCTB09, /IOK33b!B3101l1CC BblllOJIHC!Il!C 

YCJIOBHiÍ, OIIIJCLI,CJICHHbiX HaCT05Illl,HM 3aKOHOM )J,JlH 335IBIITCJibiiOfO ITpeL(llpHHHM 

M3TCJ!bCTBa, C Aa!lllb!Mil no peccYpy IIpCJ(np111111MUTCJ1Cií10 , a no BbiJ(aqu IIpeAITpll

IIUM3TCJihCKOI'O CBU,UCTCJ1bCTB3 - KOIIU5I 33.5.1BJlCHU5I C OTMeTKOiÍ O TOM lJ.TO 

opiiri!HaJI 6b!Jil!OJ(3H COOTBCTCTBYIOil1CMy llpe):!npHHI!MaTCJibCKOMY ynpaBJI~Hl!IO, 
b) I<OHI.ICCCI!Ollllhlií Jli!CT C AUI!IIh!Mil no peeCTpy npeAnpi!HIIMaTCJICií; /10 

CfO Bh!Aaqn - npaBOM0'1110c pclllci!IIC, I<OTOpb!M 6hiJla 8h1AUIIU 1<0111\CCCI!H. 

(3) ,1\0KYMCIIT O npane OCYlliCCTllJl51Tb npeJ(npHIIHMaTeJ!hCKYIO ACHTCJibHOCTb 

MOlKHO JaMCHIIT'b CB!!J(CTCJ!bCTBOM, KOTOpOe npeJ(l!Jl!!HIIM3TCJIIO no CfO ITp0Ch6e 

BbiAaCT npeAnpnnHMaTerr&cKoc ynpaBJieHne. CBIIACTCJibCTBo AOJIJKHO BKmoqan: 

a) B crryqac lj>HJI!qecKOfO Jllll\3 CfO IIMSI, lj>aM!!J1HIO, «pOJ(OBOrř HH/ICKC» 11 

(eCJIII Oll Bb!J(3II- Il113'!C J(3TY JlOlKJ(CHHH), McCTO l&IITCJlbCTBa, 8 CJiyqac 11110C

Tpa11HOrO Jllll.la MCCTO ;I;I!TCJlbCT83 BIIC TCpp11TOp1111 lJCliiCI<Oií Pecny6J1111<11, 

9Boo6meMTO ITOM'lJCUICKJI 3TO H33b!BUCTCR <<Živnostensk)' Jist>>. 3TOT TCpMHH CJICM 

.uyeT JanoMHHTb KaK caMoCT05lTCJihH)'IO peamuo, xoni n mncpccax Katiecrna nepenoM 

)];U DO TCKCT)' 3UKOHU BCIO)l)' UCITOJib3)'CTC5l «npe.UDpHHHMUTCJibCKOC CBU,UCTCJihCTDO». 
10 OlJCDH.UHo, nMeercsr n nu.ny IČO, nnucamwe n <OKimnocreHcKnií rrncr» (cM. 

CHOCK)' 12). ,[(JUI BHOBb C03.UUDUCMbiX IOpH.llJI'ICCKIIX JIHU 3TO ,llOJDKIIO 03HUlJUTb, tiTO 

npaBO OC)'ll!CCTBJU1Tb l{C5lTCJlbl!OCTb IT05lBJHieTC51 )' !lUX TOJlbKO ITOCJIC 33DJICH B TO proM 

Bbill peecrp na ocnonamm pernennn Topronoro cy,ua. 
11 TaK HUJhmacMoe «rodné číslo»- :no ynnKaJihHhiií um}.JponoH KOJl., nanaeMbiií: 

B l.JeXHU KU)J(l{OM)' lJCJIOBCK)' BMCCTC CO CBII.llCTCJlbCTBOM O pmKJI.~HIIll H COJJ:Cp)KUIUHM 

CBCJ(CHIHI O )lUTC CfO p0)KJ.(CIIH5I. 



trian technologics s.r.o. 3aKon 0 npeJlnpiiiiiiMaTC!ILCTBc 

ancJibCT8a 8 qcWCI<OH Pccny6nm~e, cCJm npoam8an11c n ncií pa3pcwc

Wt'Iccimií BIIPCC IIIIU3BUHIIC <j>IIJIIIUJia na Tcpp11Topmt qcwcJ<oií Pec

~, IIMH, <jlaMIIJIIIH ll <<p0/I080ÍÍ 1111/ICI<C» 3UBCIIYIOIJ1Cf0 <j>UJIIIUJIOM 11 cro 

p0llni8UIIIIH HU TcppiiTOpllll qCWCI<OÍÍ Pccny6JIIti<II, KOMMCp'ICCKOC Ha

MCCTO OCyll(eCTBl!CI!IIl! ):lCl!TCJJbi!OCTII, npC):lMCT ):lCl!TCl!bHOCTI! III!LlCH
l1110HHbiH HOMep 12 , 

B Cl!y'lae IOpi!Llll'lecKoro lll![ja KOMMCp'ICCKOC HaJBaHI!e, IOpll):lii'ICC

lCC, llpC):lMCT" J:lCl!TCl!hHOCTII, ll):lCI!TI!(j)I!Karri!OHHblÍÍ HOMep, I!Ml!, (jl a-

ll <<pO):lOBOII 1111/ICI<C>> llllrra, IIMCIOll(CfO rrpaBO rrpe):lCTaBJJl!Tb 

fCCKOC llll!10, Y 3arpBIIIt'1110fO Jlll!1a pacnOJIO:KCIIIIC ll IIB38UHIIC <j>IIJIIta

oppiiTOpltlt qCIUCI<OÍÍ pecny6mtl<ll, IIMH, <jla~!IIJIIIIO ll <<pO):lOBOÍÍ IIII/ICI<C>> 

UITC.JIH <j>HJIIIUJIB ll U):lpec ero :KIITCJibCTBB 8 qCUICI<OÍÍ pecny6mii<C, 

HOMCp llpe):lnpi!HIIMaTCl!bCKOrO CBllACTCl!bCl'Ba Hl!H KOHUCCCI!OHHOfO 

!OCT08epe~me MOJKIIO BbiJIUTb 11 AJIH 6onbwcro I<OJlll'lecTna 8111108 npeA

neJibCI<OII /ICHTC.Jibnocnt n cljlepe I<OMnel'eiiQim Toro :Ke npe11npmm
:~<:oro ynpannclmH. 

) flpennpmn~MaTCJibCK:OC CBifl{CTCJJbCTOO, pCWCIIIIC o Bbll{a1.JC KOIIQCC~ 
1QCCCIIOIIIIblll JIIICT ll YIIOCTOBepeune no CT. 3 HBJIHIOTCH nyoJIII'IIIbiMII 
-tTaMn. 

1 3arpallll'lllbiM l!IIl13M, KOTOpblC 3alll!CbiB3lOTCH B TOpfOBbiÍÍ pCCCTp, 

r npu BbmonnenHn orrpe):lcrrcnnbiX ycnosm1 npcJ:lnpnHHMaTemcKoe 

ITbCTBO lll!H KOH!1CCCHOI!HhiÍÍ Jll!CT ):10 33I1liCII B 3TOT pCCC1p. 

' Ilo Tpe6onaHHIO Y'IPCII!ITcneil, IIJIII yCTanHbiX opranos, IIJIII rru 11 , y 
X CCTb npano IIO):I~Tb Jal!Bl!CHHC Ha pef!ICTparriiiO 'ICIIICKOfO IOpl!):lll

lli!II3 B TOpfOBbiH peeCTp, npCJ:lllpHH!IM3TCJibCKOC ynpaBJJCHHC Bhi-

1C,ll;IIpHHHMaTCJlbCKOC CBII,[(CTCJlbCTBO IIJIII KOHUCCCUOHHbiJ{ JIHCT IJ;O 

3 3TOT peCCTp B CJiy'!ae, KOf):la AOKaJaHO, '!TO !Opi!LlH'ICCKOC J1Hl10 OC-

y Jl lili, I1pii8CIIeiiiihiX B CT. 5, npaso OCYillCCTBJIHTb npeAnpiiiiiiMUTCJih

'HTCJibiiOCTb 80311111<UeT B Aellb periiC'rpUQIIII B l'OpfOBOM peeCTpe B -

3UIIIICUIIIIOfO npe/IMCTa npeAI!pllllltMaTcJ!bCT8U. Y JIIIQ, npiiBC/ICIIIIbiX 

npaBO OCYU!CCTBJIHTb npe):lllpiiiiiiMUTCJibCI~YIO IICHTCJibllOCTb B03liiii<U

b pernCTpaQmt B l'OpronoM peecTpe. ECJI!! OHll He npe):IOCTaBHT 3aHnrre

pcrnCTpaQmo LlO 90 J:lHCií nocnc npy'leiiHH npe):lnpmmMaTCJibCKoro 

~bcTna Hl!II KOII!1eccHonnoro rrncTa, nrrn ecm1 3aHnrrcHne ne YIWBJicT

OHH LlOl!lK!!hl llpHBC):lCHHh!C ):lOKYMCI!'I'hl IICMC):lJICI!HO BCpHyTb. ,[\eií

pC):lnpHHHMaTCl!bCKOfO CBI!):ICTCl!bCTBa IlJU! K01!!1CCCI!OHHOfO lJIICTa 

~aCTcl! I!CBbinOJIHCHHCM YCJIOBI!ií, onpe):lCJICHHbiX n JToií cTaTJ,e, 

?o- 3To ltH<Pponmf Ko.n;, npucnannaeMblií npc.unpHHuMaTemo npn 3anncn B 
H peecTp. 

itarlan technologics s.r.o. 3:u.:on O npc,!1,11p111111MllTCJI~C1UC 

'U.BitTC.IlCI\1 B ODpCl{eJICIIIIOiÍ lUIII 6J1113lOOlí COCL{llaJibiiOC'Ill HC 1\tOii.:CT 6t.ITb 'l'l.UC'd\C 

ec~<:oe JIIIQO, y J<oToporo oniHTO pU3pellleime na oeymecnl!Ienue npeAIIJliiiiiiMU

'olt /ICHTCJibiiOCTII no §58, CT. 2, 3 ll 4, B Te'lctllle 0/IIIOfO fOliU o·r BXO:KACIIIIH B 

l'ICCI<YJO CIIJIY pewctiiiH O JIIIWCIUIII npana IIJlC/lllpiiiiiiMal'CJibC113a. 

( 4) 0TDeTCTBCIIIIOf0 npC/ICTUBIITCJIH 06H3UII YCTUIIOBIITb 

a) npeAnpmmMaTeJib - <jlii311'IecJ<oe nnuo, I<OTOphiií ne YAOBJieTBOpHeT 

UJibllbiM YCJI0811HM npcAnpiiiiiiMUTeJibCTBa (§7), ecJUI AeJIO ne B 3aHBII

OM npe/lnpiiiU!MaTCJibCTBe npOMbiWJieiiUbiM cnoco6oM, 

b) npe/lllpUIIIIMBTC.Jib - IIIIOCTpUIIIIOe <jlll311'1ecJ<OC JIIIQO, y I<OTOpOI'O IIeT 

wemtH na npe6bmamte ua TCppuTopuu qewcJ<oií Pecny6mtJ<n, 

c) npeAnpmmMaTcJib - IOPIIIIII'ICCI<Oc JliiQO c IOPIIAU'IecimM aApecoM n -

:!<OH Pecny6mtJ<c. OTncTcTncllllbiM npcACTaBIITCJICM on ua3na'!UcT '!Jieua 

moro opraua uml ycTaanoií opran15 , KOTOpblií OTBe1.faeT yCJJomtHM l{JJH 

JIHCIUIH )lOJia\HOCTII OTBCTC'I'BCHIIOI'O npCJJ.CTa8111'CJlH DO nacTOHW,eMy Ja~ 

, ECJJII IICT 8031\tOiiUIOCTit Ua311a1111Tb OTBCTCTBCIIIIbiM DpCJJ.CTaBltTCJlCM 

·IIIIOYIIb 113 BbllliC npiiBeAeiiUbiX JIIIQ, npeAI!PIIIIIIMaTeJib IIB3IIa'!aCT 01'

'BCII!IbiM npe/ICTUBUTeJlCM ICOf0-IIU6YIIb /lpyroro, 

d) llpeL\IlpiiiiUMUTCJ!b - IIIIOCTpaiiiiOe IOpll/lll'!eCI<OC JliiQO. 0TBCTCTBCII

npe/ICTUBIITCJ1CM na3na'laeT 3UReAyiOU1Cf0 <j>UJII!aJIOM HU TCpp11TOp1111 

'J<oií Pecny6JJIII<II, I<Ol'OpbiÍÍ Bbii!OJII!Hel' ycnolluH AJIH Bbii!OJIHennH IIOJI:K-

1 OTBeTCTBeiiiiOro npe/ICTURIITCJIH IlO IIBCTOHUieMy 3ai~OIIy. EcJIII 3a8e)lY

,IJ ne llblllOJIIIHeT 3TII ycJIOBIIH, npeAilpiiiiiiMUTCJib BbiOIIpaeT 

rcTBCIIIIbiM npe/ICTalliiTerreM J<oro-nu6yAb 11pyroro. 

(5) 0 IIU311U'ICIIIIU OTBeTCTBe!IIIOfO npe/ICTBBIITCJIH IIJIH 3UHBIITeJibiiOfO 

npiiiiiiMaTCJibCTBa, a TaKiKC 06 OK:OJII-talllllt CI'O l{CH'I'CJlbiiOCTU npennpllllli

Jih IIOI<JIB/IbiBUCT npcAnpiiUIIMBTCJibCI<OMy ynpaBJICIIIIIO, I<OMI!CTCIITIIOMY 

l5, ):10 15 IIIICÍÍ CO AnH, I<Oflla 3TOT <j>aJ<T COBepUIIIJICH. 

(6) OmeTcTilcllllhiií npcllCTannTc!lb 3aHnnTeJihiiOro npeAnpimnMaTeJib

MOa\eT BblnOJliiHTb CBOU lJ>YIIKLI,HH CO }J,IIH Ha3HalJCIUIH B CJly•mc, CCJIII Oll 

)JIIIHCT YCJJOBUH, Tpe6yeMbiC llaCTOHW,ltM 3aiWIIOM. 

(7) Ha311U'ICIIIIC OTBeTCTBei!IIOI'O npeACTa811TCJIH IIJIH p83pewUTeJihnoro 

lnpmmMaTeJibcTBa npeAnpmmMal'cJib npe):lJJOJKIIT IIJIH yTnepJK/ICIIIIH npeA

IIIMaTCJJbcJcoMy ynpaBJJCIIItiO, Ha311alJCIIIIC ncTynaeT B CIIJJY 8 llCIIb BXOii\

IH B CIIJIY npUBOMO'IIIOfO peweiiUH 00 yTnep:K/ICIIIIII. 06 OI<OII'IUIIIIII 

>JllleiiUH <jlyiii<QIUI OTRCTCTBeiiiiOfO npe/ICTalliiTCJIH npeAnpitiiiiMUTCJib IlO

liT npc):lllpiiiiiiMUTeJlbCI<OMY ynpannemno, I<OMIICTCIITIIOMY no §50, IlO 15 
i CO /IIIH OJ<OII'IUIIIIH Bbii!OJIIICIIIIH <jlyiii<QIIII. 

(8) EcJUI OTBCTCTBCIIIIbiÍÍ npcACTaBIITCJib npei<paTHT CBOIO AeHTCJibiiOCTb, 

11e llbiiiOJIIIHCT YCJIOBIIH, llPCIIIIPIIIIIIMaTeJlb IIOJI:KCII IIC ll03:Ke 'leM '!epe3 15 

tS fpaMMaT!fliCCI<afl 6eCCMblCJICI!HOC'D> 3'fOÍÍ (llpa3hl ycrpaH.HCTC.H HariOMHIHlll!!eM, 
-··· -----···--- ~ ... ~~••..--,...•~ fn;.~.4n..,.1r.>\,,, 

l.JaCmb11Cp6aR, 06U{llenOJJOJICCIIUR 

(8) IlpC):lilpHHI!MaTel!bCKOe CBII):lCTCJibCTBO IICJih3ll rrepCHCCTI! Ha Jlpyroe 

JJH!10. ,[\pyroe lll!UO MOJKCT OCYU1CCTBJil!Tb rrpe):lrrpiii!HMaTCl!hCKYIO ):ICl!TCl!h

HOCTb TOJihKO B CJiytiae, tiTO TaK ycTaHaBJIHBaeT H3CT05Ill.Uili 3aKOH. 

(9) IlpCJ:lllPHHHMaTCl!bCKOC CBI!,[(CTCl!bCTBO ):lCÚCTBYCT Ha BCeiÍ TCppi!TO
pllll qeUICKoil Pecny6mtKH. 

Ilpe):lnpiiiiiiMBTC.JibCT80 nocpC/ICT80M OTBCl'CT8CIIIIOfO npC/ICTa811TC.JIHI3 

§ll 
(1) IlpeAnpiiHIIMBTC.Jib MOJKCT OCYIJ1CCTBJIHTb /ICHTCJibHOCTb nocpC/ICTBOM 

OTBCTCTBCHIIOfO npCIICTUBIITCJIH. 0TOCTCT8CIIIIhiM npe/ICTUBIITCJICM HBJIHCTCH 

<jlii311'1CCI<OC JlltQO, 11113HU'ICIIIIOC llpC):IIlpiiHIIMUTC.JICM, I<Ol'Opoe OTBC'IUCT 38 npa

BIIJJbHOC OCYWCCTBJICHU:C ):{CJia ll C06JIIOl{CIIItC IDpltl{Jti-ICCKUX npC):{UIICallllii no 

UOBOl{y DpCll.DpHIIIII\taTCJibCTBa ll KOTOpoc, CCJIII 0110 IIC HBJIHCTCH cynpyrol\t lfJIII 

cynpyroií npeAnpiiiiiiMUTCJIH, IIUXO)UITCH B TpYAOBOM IOPIIIIII'ICCI<OM OTHOWC-

111111 1< npellnpmmMal'eJII014 • 0l'BCTCTBCHHbiÍÍ npe/ICTUBIIl'CJib IIOJI:Keu 8 neo6-

XOAIIMOií Mepe Y'IUCl'BOBal'b 8 BC/ICHIIII AcJI. 3anpemaeTcH /ICÍÍCToo8 al'b 

B <jlyn1<~1111 Ol'BCTCl'Bcuuoro npe/ICTUBIIl'cJIH IIJIH 6onee '!CM IIBYX npellnpmm
MUTC.JICII. 

(2) 0T8CTCTBCIIIIbiH npc/ICTa811TC.Jib IIOJI:KCII YAOBJlcTBOpHl'b o6muM 11 cne

QIIUJibllbiM YCJJ0811HM npellnpmmMaTC.JibCTna (§§6 11 7), ltMCTh MCCTO :KIIl'CJibCT8a 

Ha Tepplll'Opllll qewci<oií Pecny6mtl<ll, a ccn11 on ne HBJ1Hel'CH rpa:KIIBIIIIIIOM qew

cJ<oií Pecny6mti<H, on IIOJIJKeH n xo11e co6eceAo8UHitH n npe/lnpumtMBTCJibCI<OM 

ynpa8!1CIIIII! IIOI<aJUTb 3118Hite 'leWCI<OfO IIJIII CJlOBUQI<OfO H3bli<B. 3HUU11e qewc

I<OfO IIJIH CJ10BUQI~oro H3bii<B 6y11eT /IOI<U3BHO, CCJllt Oll 

a) B COCTOHIIIIII 0C3 3811111101< ll 11pU811JlbiiO C JU!IfrBIICTII'ICCI<OÍÍ TO'II<I! 3pe

IIIIH pearnpOBUTb HU nonpocbl, OTIIOCHllllleCH I< llOBCe/IIIC811biM CIITYUQIIHM ll 

npCLIIIPIIIIIIMUTCJibCI<OÍÍ ):ICHTeJibiiOCTII, 

b) MO:KCT nepeCJ<aJUTb CO/Iep:Kalllle Tei<CTU 113 raJeTbl. 

(3) 0TBeTCTBciiiibiM npeACTUBIIl'C.JICM IOPIIIIII'ICI<oro JIIIQa ne MO:KCT 6biTb 

'IJleii ua6JIIOAaTeJibnoro coneTa IIJIII 11pyroro I<OII'fPOJlblloro oprana 3Toro IOPIILIII

'!ecJ<oro JIItQa, a TUI~:Ke <jlii3H'ICCJ<oe Jllll.lO, y I<OToporo IlaJJIIQo npenHTCl'BIIe AJIH 

OCYLIICCT8JiellltH I1pC/IIlp111111MUTCJibCI<OÍÍ /ICHTeJibiiOCTII no §8. 0TBCTCTBCIIIIbiM 

13 
Bbtpa:lK.enne «omercrneHHhiií npe.ucTanHTCJih» 51BJHierca TOIJHbiM nepeBO.llOM 

qerncKoro rcpMmta «odpovědný zástupce». PeKOMCII,r:t:)'CM BaM 3anoMmiTb 3TOT rep
MHH raK )Ke, KaK n npe.llbi.U)'lll!Ie B opnrnnaJibHOM 3B)' 1IaHmi- n )KH3Hil BaM npn.n;ercn 
f10Jlb30BaTbC.R HMCHJIO HM. 

· 
14 

0tteB11.UHO, pC11b li.UCT O TOM, qro OTBCTCTBCHIIblií. ripC.UCTaBHTCJlb )lOJJ)KCH 6b!Tb 

o4Jnu:uaJibHO ocflopMrren na pa6ory, eMy C)l(CMCCJitmo .nomKHa ItatmcJHITC.H 3apnrrara, 

n .nerraThCJI ortmcrremt.H no.uoxonnoro narrora, couHaJibHOro n MCJ.lHUHHCKoro cipa

xonaHn.H. BnpotiCM, «Tpy.uonbre Iopu.uuqecimc ornomenn.H» .MoryT 6biTh pa3BbrMII. 
IlOCMOTpHM, KaK 3TOT nyBKT 6y.n;eT 1pUI<TOB3TbC51 Ha npaKTIIKC. 

17 

lJacnu, nepaaJl. 06U(tte noJtoJJcemtJI 

.UHCit Ha3Ha•IIITL IIOBOI'O OTBCTCTBCIIIIOJ'O llpC/.lCTUBIITCJIH. 3To flOCTaiiOB.TICIHIC 

ne .ueiícTnycT, ec.1111 npeunpiiiiiiMUTCJILCtcoe pa3pemcnnc npnocTauon.rteuo, 11.1111 

CCJlll llpC)lllp1tllitl\1aTC.11L llllciJOpMHpyeT IlpCJJ.IlpiiiiiiMaTc.ru~cKOC ynpaB.TICIIIIC, 'ITO 

npC/IIlpiiiiiiMaTCJibCTBO BpeMeiiiiO npe!<pUU\eiiO (§31, CT. 7). 
(9) IlpCAI!piiiUIMUTeJib UMeeT npaBO ycTUIIOBIITb OTBCTCTBeiiiiOfO npe/1-

CTaBIITCJIH ll n cnyllae, 1corua JTO mlCTOHUUiit Jmcou uc Tpc6yeT. K ero nocTa

nonnemno OTIIOCliTCH §ll UIIUJIOI'II 11HO C ltCK:JliO'ICIIIICI\1 CT. 8. 
(10) IJpC/IIIpUIIIIMaTeJibCI<Oe ynpanJiel!UC MOJKCT ll TC'!CIIIIe BC/ICIIIIH npeA

npiiiiiiMaTeJibCI<OÍÍ AeHTeJibiiOCTII pU3peiiiiiTb npe):lnp111111MUl'eJ1bCTBO 6e3 OTBeT

CTBeiiiiOfO npeAcmnnTeJJH ua couepweiiiiO ueo6XOAIIMhiií cpm<, no ue 6oJJbwe, '!CM 

Ha 6 MCCHQeB, CCJIII 31'0 ne MO:KCT 11p118CCTII I~ yrpo3e :KII3111111!111 3/IOpOBbiO !110/ICÍÍ. 

§12 
(I) OcymecTBJil!Th npc;mpiiHII~!aTcmcKyio J:lCHTCJibHOCTb MOJKHO oT I!Me

Hn H Ha Cl.J:CT l\H13111ICCK0f0 JIIII.(a, CCJIII OHO 113-33 HCCOBCpl.llCHHOJleTIUI IIJIII TIO 

pememno cy.na Hecrroco6no K rrpanoBbnvr nciiCTBIUIM, no npenno)KeHIIIO 3aKon

uoro IIpC,UCT3BIITCJI5I II C cornaCH.H cyna. 0 npeJJ.rtpiiiiiiMUTCJibCTBC 3UHBIIT IIJIII 

O ICOIILI,CCCIHI nonpOCIIT OT ltMCIIII npeJJ.Cl'aBJlHCMOro CfO 3aiCOIIIIhlií npe.UCTilBIITCJlb. 

(2) 3aJ<OnllbiÍÍ npe/ICTUBIITeJJb IIU3IIU'IIIT OTBCTCTBCIIIIOfO npe):ICTallUTCJIH 

no §ll c corJmciiH cyAa.''"l 

§13 
fipOJJ.OJiíi\CIBIC llpCl{llpltllliMUTCJibCTBU B CJly•me IWII'IIIIIbl 11pCl{llp1111UMUTCJ1H 

(I) Ecnn npemipiiiiiiMaTenb CKOII'IancH. B npe):lnpiiiiiiMaTc!lbcTBe ~10ryr 

IlpO.UOJI)K3Tb Il.O pCil!CIIll.H O HaCJIC)lCTBC: 

a) H3CJICllHHI\II 110 3aKOII)', CCJIJI IICT IlélCJIC,lJ;IIIIKOB HO llOCJ1Cl111CÍÍ BOJlC, 

b) HaCJIC):liiiiK!I no IlOCJICI\IICÍÍ B0,1C II OCT3Bllii!ÍÍC5! cynpyr (OCT3BUla>ICl! 

cynpyra), na)Ke B cnytiac, Kor.na on (oHa) ne 5IBJI5ICTC5I nacncwinKoM, ccml on 

(ona) -conna):lcneiJ, nMymccma, nciiOJ!bJYcMoro J:l!lH IIpe):lnpnmi~!aTCJILCTBa, 

c) ocTaBWHiíca cynpyr (oCTamuaac51 cynpyra), KOTOpbii1 (KoTopa51) Bbi-

noJIHl!eT ycJIOR!I51 6yKBbl b), CCJIII B 11pCI\IIp11IIIIM3TCJibCTBC IIC IlpO,~OJIJKaiOT 
HaCJIC):liiiiKII, 

d) yrrpaBJUIIOlUUiÍ HaCJIC,UCTBO?t.(!\lJ, CCJlll Oll llR31Ial.J:CH JJ,Jl5I COXpaiiCHII51 

npcAnp!IHTIIll opra!IOM, paccMaTpiim!IOll11IM II3CJIC):lCTRO. 

(2) ECJm mn1a, ynoMnuyrbic 11 Cl'. 1, nyiiiCll>l a)- c) ua"epctibi npOIIO!I:KUTb npe)l

npmmMaTCJlbCTBo, ouu o6H3UIIhl coo6uunu o6 JTOM tmMepemm npcJJ.IlplllntMaTCJJt.c

KOMY ynpaBJJCitltiO B TpCXMCCH 1lllbllí cp01~ CO }J.IIH CMCpTII npeJJ.IlpllllltMUTCJIH. 

YnpaMHiomnií uaCJieAcmoM o6n3au coo6uum, o nponona;ctnm npennpmmMaTťJib

CTBa 8 MCCHtlllhlit cpOIC CO }J,IIH ero onpc}J,e.riCIIIIH lla JTY }J,OJlii\IIOCTb. Ecmi JHliXO 110 

craTbC I, nymcrbi a) ... c) IIC BbiiiOJflll!CT yCJIOBIIl! §§611 7, unn IIMCIOTC51 npcrnrrcmmi no 

§8, JUJH y Hcro IICT MccTa JKifl'eJibC'Illa Ha Teppmopim qeUJcKoií Pecny6mum, o11o 

065I3HIIO HCMCl.l,JICIIIIO lia3JiatJHTb OTBC'fCTBCIITIOrO llpC.UCT3BHTCJl5I. 
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(3) Ee.rm ynpasmnomnií IIUCJIC!1CIBOM29' no craTbc I nyiU<T d) ne Bhi!10J!lll!CT 

Blffi §7, Oll 06&3al! I!CMCI\)1Cill!O Ha:JI!aqi!Tb 0!1lCTCTBClll!OfO !1pCj(CTaBlfl'CJI5!. 

( 4) flocrrc oKmrqaun>< paccMoTpemur sorrpoca o nae.rrc)1CTBc rrpe,I1rrpmm

:JJhCTBo Moryr IIP0!10J1lKaTh mrua, rrpnne)1ei!Hbie n cT. I, nyHKTbi a)- c), ecmr 

llpl!06pCJlll npano, OTI!OCHU!eeCH K OCYlJ.ICCTRJienmo npel\llpllllliMUTCJ!bCTBU; 

fOM ~aH:TC }J.OJlii\Hhl B O,UIIOMCCH1UibliÍ CpOK CO }J.IIH JanepweiUIH llaCJlC,UCTBCH~ 

pa361!paTeJ!bCTBa npel!llplliii!MaTCJJbCKOMY yrrpannemno, KOTOpb!lt 6h!JI noc-

111M llai!Jiel!<aU\IIM no MeCTY (§45, CT. 1, §50, CT. 1) B OTIIOIIIel!llll K 3UBenraTCJI!O. 

~nplmnMaTCJJhCIWe YIIOCTOBepenne IIJIH nnu, ynoManyn.lx n cT. 1, nynKThl a) 

Bhll!aCT npel!nplmnMaTCJJbCKoe ynpaMenne, no MecTy na~~ne:~<amec I!JIH nnx 

no §45, CT. 1, §50, CT. 1 Ha 6 MCCHUeB CO 11nH 3UBeprnei!IIH l!aCJiei!CTBennoro 

;npaTeJJbCTBa, CCJIII B I!UJiblleiíUJeM IIC nOCTUIIOBJICIIO 110-l!pyroMy. ECJIII ll Te

IC lUCC'I'II MCCHUCB noCJIC OKOIIlfallllH paCCI\tOTpCllltH BOilpOca O llftCJICL.lCTBC 01111 

OJiylfal' C06CTBCIIHOrO npe.unplllUI:'ttaTC.flhCKOrO CRII}J.CTCJlbCTBa, 01111 IIC IIMCIOT 

IU I!pOI!OJili<UTb ocyu(eCTBJIHTb npel!npllllliMUTeJibCKYIO l!eHTC.~hiiOCTb. 

(5) ,ll,.~H pe1<BII311TOB 31lHBJieiiiiH no CT. 2 ll 4)1eliCTBYIOT UllaJIOrii'IIIO §§45, 

1150. 

§14 

>OI!O.<I>t<el!lle npel!npmmMaTeJibCTBa npn Tpanc<jlopMUL!IIII KOMMep••ecKoro 

o6mecma nnn Koonepamua 

(I) l1pn -rpancq>opMaunn KOMMcp'lecKOro o6mecrua rum Koonepanma u Ka

•-mr6y!1r. 11pyry10 ljJOpMy IWMMepqecKoro o6rncCTBa mm n Koonepanm nonoe 

!CC11JO !Ulil KOOI!epaTI!B na OCIIOBaHill! ripC!lripllliHMaTCJlbCKOfO CB!!)1CTCJlbCTBa 

'ro ropii!1ll'IecKoro rrpewueCI1lC!ll!I!Ka MOlKCT rrpo,I10J1lKan, !lClri'CJlhHOCTb rrcpno

aJibiioro 06lUCC'l'B3 JUlii KOOIIepaTIIBa B TCtiCilllC BIJCMCIIII) IICOÓXO,UIIMOI'O ,lJ,ll.H 

Y'ICI!!!H co6crncl!lloro rrpe,I1rrpmrmra-re.IhCKoro CB!J.UeTCJlbema, ee.rm Bbl!IOJIH>I

:H o6rtruc ll cncumJJih!!hie YCllOB!lll rrpe)1rrpmmMaTCJ1bCTBa. O rrpo,I10J1lKcmm rrpc!1-

·mn.taTCJlhcnm ono JJ.OJDKHo IIC no3JKC) tieM3a)lecHTb roicfi noCJic Ii3:tvtciiCinrn: 3ruiDIITb 

lelli1pliiUIM31'CJ1bCKOC yiq)HBJICHIIC ll O)liiOBpcr·olCIJliO 33pCriJCTpiipOBU'Ib 3MBin'CJlh

ripC,~I!pll!!U.!aTe.JbC'!1lO rurn rrorrpocrnb o Bhi)1a'lc Kormcccl!l!. 

(2) f!p!! o6·r.c)1l!HC!ll!II, Cl!l!llllllll !!lm pa3)1CJICH!III KOMMcp•recrwro o6-

::Tsa IIOCT31IOBJICIUI51 CT. l ~lCÚCTBYIOT 3H3JIOrlllJIIO. 

§15 

0TMeuneTCR 

§16 

ripCLJ.IIpllliiiMaTCJibCTilO C 60JihWUI\1 KOJIJiliCCTBOI\1 JJ,CHTCJibiiOCTCiÍ O)J,IIIIM 

npcnnpltllltMaTe.rJcM 

Ilpc~(llpiHIIIto.taTCJih MO:>KCT OCYU{CCTBJIHTb ÓOJibHJC ).1CHTCJ1bliOCTCiÍ, CCJHI 

cro CCTh llpCHllpliHIIMaTCJlhCKOC CBII)lCTCJlhCTBO WUI I\3)!C)10iÍ H3 IIHX. 

lO 
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) ULJ.pCC llp01t3BOLJ.C'I'BCUIIOrO MCC'nl, llOLl,JICifWU(CrO CH1PIC 11pltCI\1110iÍ 1\:0-

117 ll 11pCLl,I\1CT llpC/J.IlpUIIItMaTCJII:.CTBa B JTOM 11p01t3130/J.CTBCIIIIOJ\1 MCCTC, 

) TIHI 11p0113BOLl,CTBCIIIIOI'O I\1CCTU1 HCilO)],JlCifWllJ,CI'O C/J.fttiC npUC1\fiiOi1 KO

(CT. 1 BTOpOe npeiiJJOll<ei!IIC), ero UApec ll npe)!MCT npc,I1np!111!1MaTCJib

J'I'OI\1 11p0113BO}J.CTBCIIIIOI\1 MCCTC, 

) 1\UTY na•rann (OKOII'IUI!IIll) )1eHTeJJbnOCTII B 3TOM rrp011380)1CTBel!nOM 

~) npaUOBOC OCIIOBaJHIC18 Ll.JlSI nOJih30BUIIIIH npOlt3BO}J.CTBCIIIIhll\t 1\tCCTOM. 

4) 0 peruCTpal!l!ll npOII3BOI!CTBel!l!biX MeCT npe,I1np1!1!11MUTeJieií 3U60-

npcl!np11!!11MaTeJ!bC!<Oe yrrpanJJerme, na Tepp11Top1111 I<OTOporo naXOI!IIT

moe np011380)1CTBenuoe MecTO, ll peeCTp npel!riPIIII!IMUTeJJeÍÍ. 

:s) llpCI\IIpiii!IIMaTeJibCKOe ynpaBJJei!Ue, IWTOpOC I!OilY'IliT 3UHBJ!CI!IIe no 

06H3aiiO 6eJ OTJlaraTCJli:.CTBa li3BCCTltTb O IIUlJ.a.JIC ll OKOIIlJ.UIIItll )J.CHTCJih~ 
n onpeACJieunoM npoli3BOAcTne•moM MecTe TO npeunpllllltMaTeJihCKoe 

JICIIltC, IIU TCppUTOpllll KOTOpOI'O HaXO.UIITCH llp0113BO)],CTBCIIIIOC MCCTO. 

1pH1111MaTCJibCIWC ynpaBJlCIIIIC, KOTOpOC Ha OCIIOBftlUUI 3UHBJ1CIIliH O npeLl,

IMUTCJihCTBC IIJIII 3UHBJICIIIIH-IlpOcb6e O KOL{CCCitlt llbiUUCT [{OKYMCIIT O 

OCYUleCTBIIRTb npe)1npllll!IMUTeJibCKYIO l!eHTCJ!hi!OCTb, ll !1pe)1!1pii1111~1U-

TBO B OllpC}J.CJICIHIOI\t llpOIIJBO)],CTBCIIIIOI\t 1\tCCTC JlfiliiiiJUCTCH 110 )],ftlllll>ll\1 

~JICllltll 11.!111 npOCbÓC O KOIIllCCltll IICMC!lJICIIIIO IIOCJIC UblUatlll 11pCLJ.Opltllll

lbCKOrO cnn[{CTCJibCTna, pJKOBOJl.CTByeTCH allaJIOI'ItliiiO nepnhll\t npeu.1o~ 

~1\t. 

(6) CooTBeTcTnywuree no CT. 2 npeAnpmmMaTeJibCKOe ynpaBJiem•e uu

llpyeT npe)1!1p1111!1MaTCJ!H O 3UIHICII np0!!3BOI!CTBCni!OI'O MCCTa B pceCTp 

1plii1!1MaTCJieÍÍ. 

(7) llpoii3B0)1CTBei!IIOC MeCTO I!C06XOimMo Cllapy;t;ll !IOCTORI!I!O ll 'ICTKO 

lalJ.IITh IWMMCp'ICCKIII\t IIUJBftiUtCM llpCAllplllliiMaTCJIH C IIIJ.CIITIIcfJIIICUUU~ 

M HoMepoM. KnocK 11 amtJIOI'IIlllloe Jane.uemte no cT. 1 .UOJiiJ\IILI 6b1Th nuo-
1\" 060JIIUtiCIIhl L.lUIIIII.II\tll O 10p11Ll,IPICCICOM a}J.pCCC IIJIII MCCTC 

lpltlllll\taTCJihCTBU. 

(8) fip0113B0,1CTileiiiiOe MCCTO, !1pe,I111a:JIIU'Ieiii!Oe/IJIH 11p0,11U:I<ll TOBapa IIJ!ll 

)CTauJICIIIIH yc;ryr norpe6uTCJIHM29b\ ueo6xotutMO BAo6anOJc cnapyn:u no~ 

1110 ll lJCTICO o603HatlliTb 

a) IIMCIICM ll cJ>aMJI.!IIIClÍ .!llii(U, OTBCTCTBCIIIIOI'O 3a JICCl1JQ'a1'tllUIIO 11p01t3-

1'8CIIIIOI'O 1\tCCTa, 

1 ~ B l!CillCKOM opunmaJIC yno1pc6neno c;wno «kolaudace». '3ra pcamm xopomo 

>!\Ia BCCM, KTO K0flla-JUI6o CTUJTIOIBUJIC5l CO C1pOHTCJibCTBOM (npOUCJ.l)'pa DpHCMKII 

:mm rocy;lapcrnemiOii KoMnccncií), HO TpyJlHO ncpeno;mMa na pyccKnif H3buc. 
I& HMCCTC5l B BIIJl)' JlOK)'MCIIT, HOIU\3biBHIOUU!iÍ npano llOITh30BUThC51 JlUilllb!M 

IllCHHc:-.t (cBIJ;~cTc.rrbcTno o co6crncHnocrH. 11oronop apei!J~hiii T.n.). B l!CIIICKO~I 
C TaKOC OCIIOBUIIIIC Ha3b!BHCTCH «právní titul». 

l.J acnu. nepaaR. 06Uftte twJJOJICCflrlR 

llpOli3BOJlCTBCIIIlblC MCCTa16 

§17 
(I) fJO!lllpOH3B0)1CTBC!!l!blM MCCTOM riO,I1paJyMCBa!OT I1pOCTpallCTBO, B 

KOTOpOM OCYillCCTBJ1l!CTCH ripC,I1ripH11l!MaTCJ1bCKall )1C5<TCJibHOCTh. ,ll,nl! UCJ1CÍÍ 

3Toro JaKO!Ia rrp0!!3B0)1CTBCHI!h!M MCCTOM C'II!Ta!OT TaKlKC Kl!OCK, nepCABII>t<

HOH KIIOCK II aHarronr'IHb!C coopylKeHH5!, na:Jnaqennble IIJIH npo,I1all<ll Tonapa 

IIJIII AJIH npeAOCTaoneiiiiH ycnyr. 

(2) Ha ocnoBe npcAnpmmMaTeJJbCI<Oro CBIII!eTCJJbCTBa MO>t<IIO ocymecTBJJHTh 

npei!I!PIIlliiMUTCJibCKYIO l!eHTeJJbnOCTb B neCKOJibKIIX np0113B0)1CTBel!llh!X MCCTUX, 

eCJIII npCIII!plllmMaTCJib HBJIReTCH IIX co6cmen!liii<OM IIJIII 06JJUIIUCT no OTI!Ollle

!!1111 K UIIM npaBOM IlOJib30BUIIIIH. flo 1'pe6oBUIIIIIO npe,I1Up111111MUTCJibCKOrO yn

paBJJeiiiiH I!pe,I1np11I!IIMaTeJJb o6H3a!l )10KU3UTb CBOII npaoa BJIUI\CHnH IIJIII 

pacnopHa<ermH o6beKTOM IIJJII noMememiHMII npolllBOACTBe!llloro MeCTa. Ecm1 

np011380)1CTBel!IIOe MeCTO naXOI!IITCH B KBapTl!pe, ll rrpcl\ripll!IIIMUTCJib ne HBJJHeT

CH co6cmel!lll!KOM 3TOI! KBUpT!Ipb~ TO Oll TaM MO;t;eT OCY!IICCTBJIRTb npei!I!p!ll!li

I\1UTCJibCKYIO )],CHTCJibltOCTb TOJlbi~O C COrJJaCIIH BJIU)],CJibUU, COBJia}J.CJibUU 11.1111 

ynpaBJIH!Olllero KBapTIIpbl IIJ!ll !IC)1BII>I'IIMOCTII, COCTUBI!OII 'laCTbiO I<OTOpOil!<Bap

T!Ipa HBJIHCTCH, eCJJII 3TOT ynpaBJIHIOU\IIli IIMCCT npaBO lla Bbll!a'ly TaKOfO COfJIU

CIIH. llpeAnp!llll!MUTCJib o6R3Ull 8 li!ICbMeiiiiOM Bl!l!e C006U\11Tb O I!U'IUJie ll KOnUe 

npcAnpiiiii!MUTCJihC1lla B npo113B0)1CTBenl!OM MCCTe COOTBeTCTBYIO!IICMY npe,I1npll

niiMaTeJibCKOMY ynpannemno, no §45, cT. 1 IIJJII §50, cT. 1 ne IIOlll<e, 'leM 1a Tpll 

,lli-IH ,[1.0 UalJaJlft liJill OKOIItJalUIH )],CHTCJibiiOCTlt B LI.aiiiiOM 1\tCCTC. ,lJ,aHIIOC liOCTUIIOB

JICIUIC IIC )],CiÍCTBYCT, CCJlll :nu npo1131l0ll,CTBCBIIbiC MCCTa npiiBC,llCIIhl B 3aRBJICIIIIII 

O npcAnpi!HI!MaTCJibCTBe 110 §45 !!Jlll B 3UHI!Jiel!ll!l-npocl.6e O KOIIUCCC!lll IlO §50. 

B JUHBJiemm npel!npmmMaTCJII. npm•el!cT AUII!IhiC cornac11o cT. 4. 
(3) llpeAnplllll!MUTeJJh o6H3Uil o6ecne'll!Th COOTBCTCTBI!e np0113BO/ICTBen

HOro Mecra cneuuaJibllblM upanonhiM npe.unncamiHM29al, IIU.UJICíKatU.ItM o6pa~ 
301\t CI"O 0603Jlatll1Tb IIIIU311U!.fl1Tb ,ll.)lH k:ftíKJ)Oro np0113BO}lCTBCIIUOrO MCCTU Jllll~O, 

OTBC'Ia!Oil.\Ce 3U ero <jlyliiC!l!IOill!pOBal!l!e. 

(4) B JUHBJJcmm rro CT. 2 npeAnpnnnMaTeJJh npiiBeAeT: 

a) KOMMCp'ICCKOC lla3BUIIIIC, 

b) IIAellTII<jJIIKaUIIOII!lb!ll I!OMep, 

c) IOpiiJl.lfliCCKUit a)],pec (a,UpCC noCTOHIIIIOfO MCCTU iiWTCJibCTBa, liiiOCT

pal!I!Oe Jllll!O- UApCc I!pOli<IIBUII!IH no §5, CT. 4 ll Ul!pcc <jlllJII!U.~a), 

16 B qeUicKOM opurnnaJie ncnom,3yeTCH cncmHllll\lCCKOC cnono «provozovny». 
3TO - KOIIKpCTHhiC MCCTa, B KOTOphlX OC)'LHCCTBJIHCTCH llpC,UilpHlll!MaTCJihCKt\51. J{CH

TCJlbllOCTb («provoz>))-- o<Imc. CKJiall. TOpr-onaH TO%:a 11 T.Jl. 

r.J acnlb 11Cp6aR. 06li(UC IIOJlOJIUIIWI. 

b) ttaCUI\tll llpOJJ.aifm IIJIII liUCUI\111 pa6oTbl, OTBC)],CIIIIb1Ml1 JJ.JIH ICOIITUICTOB C 

JWIICIITaMII, CCJlll 3'1'0 IIC KiiOCIC IIJllt ftllUJIOrlllJ.HOC JUBC]:\CIIltC, 

c) ICUTCropllei't U 1\"JiaCCOM B CJiyttaC 3fiBC)],CliHH29c), llpC)],OCTftBJIHIOUlCI'O BpC

MCIUIOC iJ\UJibC. 

(9) Ecnn npo!llBOI!CTBcnuoe MecTo no cT. 8 Jal<phmaeTcH, npe,I1npmmMa

TeJJb o6R3all, ecJI!I y ncro !leT cepbelllh!X npll'llln, ne Menbl!le 3U Tpll AUR IlO 

JUKpbiTIIH B y,11o6noM ll cuapyll<ll 8!11\IIOM MecTe 060311U'IIITb na'IUJIO ll Konel\ 

3UKpb!T!IR. 

(10) flpeAnplii!IIMUTeJib MOll<eT IIp0,11UBUTb TOBap, npOI!Uli<U KOTOporo ne 

1'pC6yeT KOIIL!eCCIIII, npll UOMO!l.\11 UBTOMaTOB, o6cny:t<IIBUeMbiX noTpe6HTeJJeM. 

fipeAnp!IIIIIMaTeJib 06H3UII 060llla'I!ITb UBTOMUT CBOIIM KOMMep'leCK!IM lla:JBa

l!lleM ll III!CnT!l<jJ!IKaUIIOIIIIbiM noMepOM. 0 noMeU(ellllll aBTOMUTOB npeAnpn

I!IIMaTeJJb 1apanee !13BecTUT npel!nprmMaTeJJhCKOe ynpannenne, na TeppliTplm 

KOToporo UBTOMaT co6npa10TCH UOMeCT!!Tb. Jhneurenlle COOTBeTCTByeT 1'pe6o

BUII!!HM nocTanOBJICI!IIH CT. 4. llpoAa:~<a TOBapa np!! I!OMOU\11 aBTOMaTOB ne 

I!OII;t;nU II!!KOIIM o6pa:JOM CACJIUTb 803MO:I<nbiM np!lo6peTennc onpei!CJJelll!biX 

cop'I'OB TOBapa JIIIUftMII, oxpaiiHCMbll\tll COOTBCTCTBYIOlll.IIM 3aKOIIOM
19

• 

(ll) llpe,I1Upi11111MaTeJJb, I<OTOphlli ocymecTBJJHeT CBOIO )1eHTeJJbnoCTb 

B np0113BO)],CTBCIIIIOM MCCTC, nOJl.JICA\UUlCM CLl,fttiC npUCMIIOii 1(.01\ntCCUU, MOiJ\CT 

B Clly•rae TOpli<CCTB, cnopTliBI!hiX liJI!! l!pyrnx MeponpliHTIIll, npOXOAHU\liX B TOM 

uacCJICIHIOI\1 nyHKTC, I"J],C IIUXOJ],HTCH npOl13BO)],CTBCIIIIOC MCCTO, npO}J.UBUTb npo~ 

IIYKTbl ll Ap)TO!I TOBap, KOTOpblli o6hi'IIIO B TaKIIX cny•rae npO,I1U!OT, ll !1p0!1U

it\a KOToporo HBJlHCTCH npe)],MCTOI\1 ero Jl.CHTCJibllOCTII, TUICii\C BIIC 3TOfO 

np0113BOI!CTBeiiiiOfO MCCTU. 0 TaKOll npOI\U:Ke npeAnp!IIIIIMaTeJib )10JJll<el! lll

BCCTIITb B niiCbMCIIIIOM BII)],C U)],l\tllllliCTpaUIIIO IIUCCJICIIIIOrO nyHKTft, UJIII ll 

Opare ll a)1M!IIl!ICTpanmno palACJJcnllhiX na TeppiiTOplla.Jibllh!e e)1111!lll.\hl ro

pol!aX UI\MIIl!IICTpal.\11!0 TOli ropOI\CKOli 'IUCTll liJIII ropO/ICKOfO paiíona, 1')1e 

npOXOI11IT MCponpliRTI!e, TUI<IIM o6pa30M, 'IT06hl ai!MliiiiiCTpUL\IIR riOJIY'IliJia 3TO 

113BCUlCIUIC ue II03n:C ltCM Ja TPII .uun JJ.o ualtaJia MeponpHBTitH. 

§18 
(I) Mec-rnaH a)1MllHHCTpaurm MOlKCT B paMKax )1cHcnrponaHI!h!X ITOJI

noMO'II!lí''"' H3)1UTb «11pannrra pbll!O'll!Oií Toprosmm n ljlOpMc o6mco6l!3a

TC!lh!IOro yKa3a. ,ll,JJH npe,I1JIO>t<eiiiiH, npO,I1U>t<ll TOBapoB (B )1UJ!bl!ellrneM TOJibl<O 

<<IIpOI\U>!<ll>>) ll npeAOCTUBJ!eiiiiH ycJ1yr BIIC rrp0113B0)1CTBellll01'0 MecTU, AJJH 3TO

ro npe/II!U3l!a'!eiiUOrO ll nplii!HTOrO UI<TOM np!!e~IIIOli KOMliCCIIII no COOTBeT

CTBYIOU(eMy 3Ul<OI!y29'l, <<npaBliJIU pbiiiO'liiOli TOprOBJ!ll» onpcl!eJIR!OT: 

a) MCcTa )1l!H rrpo,I1alKI!ll rrpe,I10CTaBJJCHIIH ycrryr, KOTOJlbiMI!, B <racnro

CTH, 5!Bl!5l!OTCll pbll!KH, a Tai<lKC IIX ]JU31\eJ!elllle (nanpliMep, B COOTBeTCTB!!ll 

19 HMceTcH B BH.Uy. 1mnpnMep, :mnpeT npo.umi<H Ta6alJHbiX II3J(eJUiií n am<oromr 
nuuaM, ne J(ocrnrumM onpc.ucJielllwro no3pacTa. 

23. 
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111 tcchnologics s.r.o. 3ílKOII O 11pC/1.11p111111MílTCJJI,CTBC 

po;1anaeMoro TOBapa 11!111 npe/10CTUBJIHCMoií ycJiym), 

>H<OCTb ll COOTBCTCTDYIOIUCC 06opy/10DaiiiiC phiiiKOD, 

)C!\UI pa60Tbi, 

paBHJia IIOIUICplKa!IIIH 'IIICTOTbl II 6C30I!aCHOCTH Ha pbiiiKC, 

paBHJ1a, KOTOpbiC L(OJI:>KI-Ia co6mo,o;aTb a,O:MIIHHCTpaUU51 pblliKa ,0:1151 

IIIH ero rrpannnh!loil pa6oThi. 

Dpanmra phiHO'IHOH Toprosnm> Ja HCKJUO'ICHHeM CT. I a)- c) rrpu

aKlKC L\Jli! TOprOBJlll II!Ipc)10CTaDJJCHHH ycnyr Ha pbiHKaX C xapaKTC

,JTOfO CTpOC!IIIH 110 COOTBCTCTBYIOIUCMY JaKOI!y29bl. 
11IpUBJICIIIIC IIUCCJlCIIIIbiM IIYIII<TOM MOli<CT 06Uic06HJaTCJihiihiM yi<a

llllbiM no CT. 1, onpeAcJIIITh, 'ITO JTOT yi<aJ ne npnMeiiHIOT n cnyqae 

uwro BIIAU npo/1Ulf<II To8apon nnn npcAocTanneimH ycJ1yr sne npo113-

Ioro MCCTa, II OllpC/1CJIIITh, '!TO 01IpC/1CJICHIIbiÍÍ Bll/1 1Ip0/1Uli<II TODapOB 

OCTU8JICIIIIH ycJiyr BIIC 1Ip0113B0/1CTBCIII!Of0 MCCTU B IIUCCJICIIIIOM 

m ero '!UCTil Janpemmorca. 

an technologics s.r.o. 
]:UWII O II(JC,iUipiiiiiiM:lTCJlt.CTIIC 

:811/lCTCJJbCTBOI\t O 3UBCplliCIIIIII }'tiC6bl COOTBCTCTB)'IOIU.cro IIpo<fmJIH 

ripo<flecCIIOIIUJibiiOlí llJI~OJibl, rtpOAOJiit\liTCJibiiOC'J'biO MCIIhll!C 4 JICT u 

:·o/\1 o Tpcx.fleTueií npm~TIII<:e n Tau:oií npo<fJCccuu, 

TTCCTUTOI\1 3pCJJOCTU31 l CpC~IIeií npO~CCCIIOIHlJihiiOii IIJIWJibl no ~UII
ICCCilll, ltJIII cpewwro npo<jleccnonaJibiiOro Y'IIIJIItuiU no AUIIIIolí npo

IIJIII fltMIIU31111 C 1IpC)1MCTUMII llpO<j>CCCIIOIIUJibiiOI'O o6pa30BUIIIIH B 

po<j>CCCitll, II 1\0I<)'MCIITOM O 1\ByXJICTIIC!í IlpUI<TIII<C B T<II<OÍÍ npo<j>ec-

IIHIJIOMOM IIJIII .O:P.)'riiM )]OKYMCIITOM O lUBCplliCIIIIII 1\:ypca BbiCIUero 

3UBCI\CIIItfl IIU CTCIICIIb 6aJ<aJiaBpa ItJIII MUrtiCTpa 110 /1UIIIIOÍÍ npo<jlec

C)'MCUTOI\1 O rO,LUPIIIOii npah~TIIICC B TUK:Oií npoťfJeccltll. 

§22 
:J:o~<yMeiiTbi o npo<jleccllollaJibiiO!í I<Bann<jlni<aQom no §21 MoryT 61>1Tb 
I 

BII.[(CTC.rJhCTBOM 06 OK:OII'IUUIIII TpCXJIC'fiiCrO o6ylJCIIliH IIJIII .L\PYrlll\1 

OM o Janepmemm )''ICIIII'ICCTBa wm TpexJJenreií: Y'tc6LI n cMCit\IJOiF2 

ll ll 1\0I<YMCIITOM O ~CTb!pCXJICTIIci1 ttpUKTIII<c B 1\UIIIIOÍÍ npo<j>ecciiii, 

Bli,1CTCJ!bCTBOM O 3UBCpUICIIIIII )''!C6bi no CMCli<IIOMY npo<jlttJIIO cpe}:\

CCCIIOIIUJihiiOií 1111\:0Jibl npoLl,OJlii;JITCJibiiOCTbiO MCIIbWC lJCTt.IpCX JICT 

IITOM o 'ICThipex.~eTneií npa!<TIII<C n 11annoíí npo<j>eccnn, 

rTccTaToM lpcJiocTu cpell,ncií npmf>cccuouaJJLHoií IIIKOJit.J CMCii\Horo 

IIJIII cpennero npo<j>eccnonaJihiiOro Y'IIIJIIIIIIU 11 1\0ICVMCIITOM o 'ICTbi-

í npainm<e B 1\UIIIIOÍÍ npo<j>eccnn, • 

llnJIOMOM IIJIII .UPYriiM Ll.OICYMCIIT0/\1 O 3anepmcmm BbiCWcro ytJe6uo

IIIIH CMCli<IIOI'O npo<j>II.~H II 1\0I<YMCIITOM O ABYXJ!CTIIC!í Ilpa~TIIICC 8 
po<j>eccnu, 

llli\CTCJibCTBOM O pCKBUJIII<jliii<UIIIIII30'1 IIJIII 1\pyrttM )101<VMCIITOM O n

IIU.f1hiiOií ICBaJJII<IHIICUUifll, Bbi.O:UIIIfhll\1 opraiiii3ULUtcií, l;ICICpCLl,IITIIpO~ 
hiiUICTCpCTBOM o6paJOBUIIIIH, MOJIOJ1:C~It ll <fm31tt1CCK:Oií IQ'JihTYPbi, 

lCTCTBYIOUUIM MIIIUICTCpCTBOM, 8 ICOI\WCTCIII~IIIO ICOTOporo BXOJ1:IIT 

B IC~TOpoií OCYlltCCTBJlHCTCH npe.n:npiiiiiiMUTCJibCTO, ll AOICYMCIITOM O 

fiiCII npaiCTIIKC 8 Ll.UIIIIOií npo<fleccmt, 

HCYMCII'I'OM 06 YCfiCIUIIOiÍ C,llU4C KBUJIIt$1UCUU,IIOIIIIOI'O JIC3UMCIIU IIC

:CIICÍÍ, COCTUBJICIIIIOÍÍ 113 npCI\CTUBIITCJIC!í 1IpCI\11p11111!~1UTCJibCI<Oro yn

COOTBCTCTBYIOIIIC!í cpCI\IIC!í npoijJecCIIOIIaJibiiOÍÍ UIIWJ!bl IIJIII cpCI\IICro 

HIUJihiiOro Y~IIJIIIIIIU 11 coomeTcmywmero npo<jlecciiOIIa.JibiiOro To

na, CCJIIJ TUICOC YtipCiii',llCIIO, ll D:OICYMCIITOM O 1ICTblpCXJICTIICií npalc
IIIIOií npo~CCCHII, IIJIII 

IClllCKOM opnnmasre yno-rpc6Jieuo crrono «příbuzný obon>, T.~. 6yimaJihHO 
'IHH npO<!JccciUI». 

lJacmb emopaJl. BuObl npe0npumuuame.;rbcnl8a 

qACTb BTOP AR 

BM)];bl UPE)];UPMHMMA TEJibCTBA 

FJIABA I 

3AJIBHTEJihHOE llP E!(llP HHJIMATEJlhCTBO 

§19 
3ai!DHTCJlbHbiMH BH)1aMH llpCL\!IpHHHMaTCJlhCTBa i!BJlHIOTCH CJlCL\YIOIUHC: 

a) rrpo<jJeccHOHaJJLHoe20 , ecrrH ycrrom!eM ocymecTBneHIIi! rrpe)1rrpnHnMa

TcJJbCTBa i!BJ!i!CTCH rrpo<jJeCCHOHaJJbllai! !<BaJIII<jJI!Ka!IIUI, ynoMHIIYTUH B §21 ll 

§22 
b) CIIC!IHaJJbiiOe21 , CCJJII ycrrOBHCM OCYIUCCTBJJCHIIH IIPCL\IIPIIHI!MaTcJJb

CTDa i!BJJHCTCH npo<jJecCIIOHaJJbHai! KBanl!<jJI!Ka!IIIH, ynoMHIIyTaH 8 1Ip11JJOlKC

HIIII 2, 
c) cno6o;:uwe, ecmr rrpo<jJeccnonanhHaH KBarrn<jJnKaUni! KaK ycrronne 

!IpCL\IIPIIIIIIMaTCJlbCTBa IIC YCTa!IODJJC!Ia. 

PaJI\CJJ 1 
llpo<jlecciiOIIaJihiiOC npci\IIPIIIIIIMUTCJ!hCT80 

§20 
BIIL\bi rrpo<jJeccnonarrbHoro npe)1npmmMaTCJlbCTBa rrpnne)1CIIbi B rrpn

nolKeHIIII I nacTOHIUero JaKoHa. 

K8aJIII<jlllltaUIIH 

§21 
KnaJIII<jllllcaliiiiO 1\JIH npo<j>eccl!oiiaJihiiOro npeAnpHmtMaTcJibCT8a AOKa

JbiBaiOT, CCJIII B 1Ip11J!Oli<CHIIH 1 IIC IIOCTUII08JICIIO 110-ApyroMy: 

a) CBII/1CTCJ!bCT80M 06 OI<OII'Iaiiiiii TpCXJICTIICfO o6y'ICHHH COOT8CTCT8Y

IOUICÍÍ npo<j>eccmt IIJIII APYfllM 1\0ICYMCIITOM o IIUAJ!ClKaUICM Janepmemm cooT

BCTcTBywmero l]lCXJICTIICfO o6y'!CIIItH301 111\0I<YMCIITOM O TpCXJICTHCH npa!<TIIICC 

8 AaHIIOÍÍ npo<jlecclln, 

20 flo~qewcKn- <<řemeslné živnosti», T.e. peMeCJieHHbiC Bll,llbi rtpe.llllpiUmMaWibcrna. 

21 B ,ll3HHOM CJiyqae HMCCT MCCTO npu6JHI3HTCJihHb1ÍÍ nepeBO,ll liCIIICKOfO CJIOBa 

«v6zanil llivnosti», T.c. orpanuqeJJHbie DH.llbl npe.unpHH!lMaTerrhcTDa. 

lfacnu. nmopaJl.IJui>btllpeOnpwuu~amCJzbcnwa 

g) 1\0KYMCIITOM O IIICCTIIJICTIIClí npmnmce B AUIIIIOÍÍ npo<jlecCIIII. 

(2) flpai<TIII<OÍÍ B 1\UIIIIOÍÍ llpO<j>CCCIIII /1JIH QC.~Clí 1\UIIIIOfO 3UICOIIU C'IIITU

CTCH BbiiiOJIIICIIIIC npocfJeCCifOIUUIMlhiX JJ,CiÍCTBilií, npiiiiUJJ)ICa\UII.UIX )J.UIIHOlÍ IIJilt 

CMCilmOií 06JJUCTit ll.CHTCJlbiiOCTII, B 'IUCTIIOCTII, CUMOCTOHTCJlbiiOC npc.n:np111111~ 
MUTCJ!bCTBO B 1\UIIIIOÍÍ IIJ!It CMCli<IIOlí OTpUCJIIt, BbiiiOJIIICIIltC <jlyiii<UIIÍÍ JlllliU, 

uenocpe.ucTncmw oTnc•-miOU\Cro 1a py~eono)lcTno D:CHTCJILIIOCTbJO, HBJIHJOnteií

cH npc.LJ;MCTOM npe.n:npltllltMUTCJibCTBU 8 OTpUCJlll, UJlll Ll,CHTCJibCTb JIIIUU, Bbi

IIOJIIIRIOUICfO CUMOCTOHTCJ!bllbiC npo<j>CCCI!OIIa.JibllbiC pa6oTbl, COOTBCTCTBYIOIIIIIC 

/(UitllOÍÍ OTpUCJIII npC}:\IIpltiiiiMaTCJ!bCTBU. 

(3) DpaKTI!Koil n uauuor! npoq>ecc!III C'IHTaCTCi! TaKlKe npoXOlKL\CIIIIc 

OCHOB!!Oli IIJIII aJibTCpHaTHBHOr! CllylK6hi B apMII!I HJlll rpalK):\ai!CKOÚ Ci!YlK-

6bi, CCJII!Ilpliiii!X peryni!p!!O !IpOBOJIIIJU!Cb pa60Tbl, KOTOpbiC HBJIHIOTCi! !IpC)1-

MCTOM COOTBCTCTBYIOUICfO !IpCL\IlpliHHMaTCJ!bCTDa. L(oKyMCIITOM O !IpaKTIIKC 

C'IHTaiOT IIIICbMCHIIOC IIOL\TBCpli<L\CI!lte, Bhi)1aHHOC COOTBCTCTByiOUIIIM opra

HOM BOopylKCH!IbiX CI!JI Illlll !Opi!L\H'ICCKIIM IIJJII <jJIIJII'ICCKIIM JIU!IOM, y KOTO

poro rpalKL\amm rrpoxoL\Hll JaMel!liiOI.UYIO rpalK)1aHcKyro crrylK6y. 

( 4) CMClKIIbiMH npo<jleccl!l!MII C•IIITaiOT npo<jleccl!lt, Upll KOTOpbiX ltC

I!OJibJYIOT OL\III!aKOBbiC IIJJII aHaJJOrii'IIlbiC pa60'IIIC !IpO!ICL\YPbi ll 11pO<jlCCCII

OH3nbllbie 3HaHH51. 

(5) Dpe)1MCTHOe COL\CplKai!IIC n cnoco6 npoBCL\CHHH 3KJaMeHoB no cT. 

lrryHKT b) O!IpcL\CJlliiOTCH COBMCC11!hiM yKaJOM UCHTpaJlbHOfO opraHa rocy

)1apCTBCHHOfO yrrpaDJICIIIti! llpCL\IIp!IHI!MaTcJJbCKOH L\Ci!TCJibHOCThiO ll liCIIT

paJihllblX OpraHOB fOCYI\UpCTBCIIItofO ynpUBJICIIIIH, I<OTOpblC 1\ClíCTBYIOT B 

o6JIUCTHX COOTBCTCTBYIOUIIIX 8111\0B llpCI\IIpllllltMaTcJibCTBU. 

Pali\CJI 2 
CncUIIaJibHoe npennpiHIIIMUTMbCTBO 

§23 
BIIL\bi crreunanhHoro rrpeJinpnHnMaTerrhcTna rrpnneL\CHbi n npnrrolKeHitll 

2 HaCTOi!IUCfO 3aKO!Ia. 

§24 
Dpo<j>eccuonaJibllaR K8aJm<jlomauna 

DpocjJeccnonanbHai! KBamr<jJnKaUI!i! L\ITH cneU!IaJibHoro npeL\IIpHHHMa

TCJJbcTna onpe)1CJICII3 COOTBCTCTBYIOUIIIMH IIOCTai!OBJICHI!llMII, 11pHBC)1CIIHbi

Mll B llpi!I!OlKCIIIIII 2 HaCTOi!IUCrO 33KOII3, IIJJII liM HCIIOCpCL\CTBCHI!O 

cq>OpMymiponaua. Ecnn npltBC/1CIIIIaH n npnJIOlKCIIInt 2 npo<j>eccltoHaJibHaH 

KBaJIItijJIIICUUitH COCTOIIT 8 npo<j>eccltOIIaJibi!OM o6y•!CIIIlll IIJ!It o6y'!CIIIIIl B CpCI\

IICií LUKOJIC, 3UBCplUCIIIIOM 31e3UMCIIOI\1 IIU UTTCCTUT 3pCJJOCTll, BbinOJIIICIIUC yc

JIOBitH !<BUJIII<j>IIICUUitll MOli<IIO 1\0ICUJUTb TUICli<C CBHI\CTCJ!bCT80M 
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riau tccbnologics s.r.o. JaKo ll O 11pCJ~11p111111MlHCJibCT8C 

nutHIICatUIII 110 § 22, CT. 1 nyiii\:T c) ll )lOICYMCIJTOM O tiCTblpCXJICTIICiÍ 

:e n AaJIIIOií npo«jleccuu. 

Pa3AeJI 3 
C8o6o11noe npeAnpmmMaTe.ilbCT8o 

§25 
Blll\bl coo6owwro npeAnpiiHI!MaTe.ilbCTBa onpeAenmoTCH pacnopH

npaBHTCJJhCTBa. ,L\JJH OCYIUCCTBJJCHIIH 1\CHTCJibHOCTII 8 BI!AaX CB060)l

:!(nplllll!MaTCJJbCTBa HCTpe6yCTCH !(OKa3aTCJihCTB npocjleCCIIOHaJibHOÍÍ 

rOI1 KBanncjlnKaunu {§7). 

FJIABA ll 

rPElliHTEJJhHOE23 IIPEJ{IIPHHHMATEJJhCTBO 

§26 
11bl pa3penmTeJJbHoro npeAnpnnHMaTenbcT8a npnBeAellhl n np11no· 

H3CT051lUCfO 3aKOUa. 

§27 
Ilpo«jlecciiOIIUJibiiUH 1<:8UJIII«jllllcaUIIH ll 11PYfiiC ycJI0811H 

IlpO<pCCCIIO!Hl.ilbllaH KBamHpllltaUI!H !(Jil! Bll)lOB pa3pCWIITCJibHOfO 

IIIIIM3TCJ1bCTBa orrpe,UCJICIIa COOTBCTCTBYIOlll)1MII 110C'faHOBJlCH115IMII, 

: 11.1111 npiiBC!(CHbl B npiiJJOlKCHI!II 3, liJI!! 3TIIM Hpll.iiOlKCH!ICM I!CHOC

lHO c<jlopMymipooaHb!. Ecnu npuneAeJmaH n npUJIO)I;CIJIIII 3 npo«jlec

naH I<:BUJIII«jJIIICUL!IIH COCTOIIT 8 npo«jleCCIIOIIUJihlfOM o6y•!CIIIIIt 11!111 

~I B CpCLJ:IICií IIIKOJIC, 3UBCpUICIIIIOií JIC3ai\1CIIOM IIU UTTCCTUT lpCJIOCTif, 

mile ycJI081fií I<:8anu«jlmcauuu Mo".uo AOJca3aTb TUI<)I;e 1\0ICVMenToM 

lll«jJIIICUJjllll 110 § 22, CT. 1 nyiii<:T e) ll 110J<yMeiiTOM O 'ICTblp~XJICTHeií 
e n 1\UIIIIOií npo«jleccun. 

I Ilpe!(npnHnMaTenbcJwe ynpaonemie Ha3HaqiiT 11.1111 Mo!(n<)>mmpyCT 

HII~JaTCJIIO YCJIOBHH npeAnpHHHMaTCJibCTBa Ha OCIIOBC COOTBCTCTBV-
OCT3IIOBJ1CHIIií. • 

fMCCTC5I B BIIJW Ta1C35r llCfiTCJibiiOCTb, .UJI.II OC)'Il~CCTBJICIIIISI KOTOpOfi HY)J(JIO 

. Komteccmo (pa3pemenne). TepMlillhl «p,npemnTeJibJ!oe npe;.urpliHI!MaTCJih· 

KOIItlCCCIIOIIHOe IlpC~tnpHHill'IIaTCJibCTBO» HBJI51IOTC51 CHIJOIIIIWlMII. 

hm tcchnologics s.r.o. Jonwu o npc,11;npmm:'l-l<l'ICJ1t.CTIH.' 

!ICIIM l.l,OI~YMCIITI.I, }.lOI\:aJI.IBUIOIU.IIC CllOCOÓ llpuof>pcTCIIIUI TOBapa }J,Jiil 

I IIJIII MaTCplHlJia WIJI llpCllOCTUUJlCIIItH )'CJIYI". 

llpCLI,Ilpllmt,'\I~LTCJlh 06HJUII o6eCIJCliiiTb, tiTOÓbl B npm13BOIJ.CTBCIIIIOM 

I<OTOpOM npOI\aiOT T08Up IIJIII OICU3blll<IIOT ycnym 110TpC611TCJIHM, B 

npe~ICIIII, YCTniiOBJICIIIIOrO 1\JIH TOpi'OBJIII 111111 ICOII"nliCTOR C noTpCOII

fiUXOlliiJIOCb JlliUO, BblllOJUIHIOUtCC )'CJIOBIIC 311UIIItH tiCUJCIWI'O IIJIII CJIO~ 

H3bllca. B~>monneJme 3TJIX ycJIOBIIií Ol!emmaeTCH no §11, CT. 2. 
IlpeAnpliiiiiMUTCJib OTBe•meT 3U TO, ~T06bl ero pa60TIIIIICII 1\0I<aJaJ!II 

~IIIIC TpeÓOBUIIIUI IICC)'.ll.IIMOCTII, CCJill IHlCTOHII{IIií JUIWII IIJIII LI:P)'I'OC CO

llYIOIQee npaBOBOC npel\nJICUIIIIC npeAl>HBJIHCT 1<: pa60TJ!IIICaM TUI<OC 

IIIIC. 

llpCJJ.IlpllitlfMUTCJih U JlltLJ.U, OCYll{CCTBJIHIOll{IIC LJ:CHTCJlbiiOCTb, HRJIH~ 

I llpCi~MCTOM 11pCLJ.rlp111IIIMUTCJlbCTBU, JUIU,U, .ll.CiíCTB)'IOIUIIC OT UX ltMC~ 

OTBCTCTBCIIIIbliÍ llpCLI:CTaBJtTCJJb 06H3UIIbl riOLJ,TBCplJ.IITb COTp)')llllll\:aM 

lllll\1aTCJibCK:OfO )'llpUBJICIIIIH CBOIO llllCIITli11110CTb24
• 

Ocyll\CCTBJielllle npeLJ:npmmMaTeJJbcrna MO~IIO npepnaTh ne 6o.1lec !.fCM 

011a. ECJin npeAnpmiiiMUTCJib naMcpCII npepnaTb npeAnpnnnMaTeJtbCICJIO 

IOCTb IIU BpCMH ÓO.flblUC, 1ICM 6 MCCHUCB, Oll OÓH3UII OÚ JTOM JaÓJIUI'OBpe

ll«jJOpMIIpOBUTb B niiCbMCIIIIOM 8111\C npCI\npiiiiiiMUTCJihCI<:OC ynpaBJICJIIIC. 

1 O npOJ10JI)I;elllm npeAnpnmiMaTe.ilbCI<:oií ACHTCJJbiiOCTII 110 ucTe~em•• 

a I<OTOphllÍ npel\npmiiiMUTCJibCI<:aH ACHTCJibiiOCTb npepb!BaJiaCb IlO CT. 7, 
111111\tUTCJih OÓHJall JUÓJial'OBpCMCIIIIO 111HJ10pM11pOBUTh B IUICbMCJIIIOM 

eunpumtMUTCJibcJcoc ynpannemte. 

I Ha OCIIOile llll«jJOpMaUIIII no CT. 7 ll 8 11pCAJlp111111MaTCJibCICOC ynpa8JIC

ILI CT 31'11 «jJUI<Tbl 8 peeCTp npeAnpii!IIIMUTeJICií ll 1131leCTIIT 11pCI\IIpiiiiii

O $m~Te JTOií 3UilliCII. 

)) IlpCI\IlpiiiiiiMUTeJib 06H3all IIMCTb B 11p011380ACTBCIIIIOM MCCTe Will 

OIITpOJIH 110 llaCTOHII!eMy 3ai<:OIIy IIJIII no ApyroMy npa80BOMY npel\nll

ipCJ.lllPIIIIIIMaTCJJbCI\:OC y.uocTooepenue u.flll cmtllCTCJlhC1no no §1 O, cr. 3. 
I) IlpeJ111p11111IMaTeJih o6H3UII o6ecne~nn, npneM ICoppecnon/ICIIIIIIII B -

pCtl_llpiiiiiii\UlTCJII..CTBU, IlO 10pllt:(II11CCKOM)' ULJ:pecy ll 110 aupecy $UJIIIU

·ICUIIIIOI'O n Topr·onoM peecTpe. 

2) llpCtl_Ilplllllll\laTC.rJh OÓU3UII UbiT-(UBUTh !1:01\:YMCIJThl O 11pOllUil:C TOBU

eLtOCTUBJICIIIIII yc.rl)'l'll, CCJUI B LJ:UJibiiCiÍWCM IIC llOCTUIIOBJICIIO HO~.Upyro~ 

{OICYMCIITC .ll.O.IIiRIIO ÓI,J'I'h llpltBC.ll.CIIO I\:OMI\1Cp 11CCI~OC IIUJIUlllltC ll 

plllcaUIIOJIIIhiií noMep npe11npmmMaTCJ1H, AUTa npo11a"'11 11.1111 npeAOC

IH YCJI)TII, BilA TOBapa IIJIII YCJIYI'II II UCHU, CCJIII COOTBCTCTBYIOII!Ce npa

IpC}lllHCUHIIC ne nocnwannunaeT no~LJ:pyroMy. Ec;m cyMMa c•te·ra ne 

JaCT 20 !<:pOll, a TUI<:)I;C lip ll npOI\U)I;e UCIIJiblX 6yMar, 61!JICTOB )jJIH I!pO

CI\CTBUMII 06II!CCTBCI!IIOI'O TpaucnopTU, TCJie«jJOIIIIhiX I<UpT, f'U3CT ll IIC-

rJpO!llC ronop51, <<DpCJri>51DJITh )'.UOCTOBCpCIIIlC .lJJilliiOCTII». 

-
qacnJb mpemt.Jl. 061.CH11pe0nptmtutameJtt.CKozo pa:JpeuwmtR 

qACTb TPETbSI 

Oli'bEM IIPE)],IIPMHMMATEJibCKOrO 
P A3PEIIIEHMSI: 

rJJABA I 

OEil(HE IIOCT AHOBJJEHHJI 

§28 
{I) 06beM pa3pCWC!lll5! OCYll\CCTBJI51Tb npc)lnp!IHIIMaTCJibCKYIO i1C51TCJ1b

HOCTb o6cyJI(I1aCTC51 no CO)leplKa!llllO rrpe!(npi!!!I!MaTCJibCKOfO CBH)lCTCJibCTBa 

HJIH KOHUCCCUOHHOro JIHCTa, IIpiiiiiiMafl BO BHHMaUHe IIOCTaHOBJICHII5I HaCTO

HIUCH qaCTII. 

(2) B cnyqae COMHCHHÍÍ y rrpeAnpHilliMaTCJJbCKOro ynpaBJJCHH5! CCTb rrpa

BO rrpiiUIIMaTb pClllCHUC TIOCJIC 03HaKOMJICHU51 C TOt{KOiÍ 3pCHU51 COOTBCTCTBY

!Oll\CH X035!ÍÍCTBCHHOil rranaTbl ll npo<jleCC!IOHaJihi!OfO TOBapiiiUCCTBa, CCITll 

Ollll CYIUCCTBYIOT. 

§29 
0TMCIIHCTCH 

§30 
ŮTMCI!HeTCH 

§31 
(1) Ilpel\nplll!IIMUTCJib, I<:OTOpbiÍÍ OCYIUeCTBJIHCT npeAnpllllltMUTCJibCICYIO 

1\CHTCJibi!OCTb ~epC3 OT8CTCT8CI!I!Oro npeACTUBIITCJIH (§ll), 06H3Ull o6ecne•IIITb 

ero v~acTne 8 ocymecT8JICIIIIII ACHTCJibi!OCTII 8 neo6XOAIIMOM pU3Mepe. 

. (2) IlpeAnpliHIIMUTeJib o6H3UII 1\.IIH UCJICií I\OCTa8l<:II I<:OppeCilOHI\Cl!Uitll no 

CT. ll HCIIO o603llU'IIITb I<:OMMepqCCICIIM IIU3BUIIIICM II lti\CIITII«jJIIICUUIIOIIIIbiM 

IIOMepOM npo113801\CT8ei!IIOC MCCTO, CCJI!t OIIO ne C08nUI\UCT C MeCTOM npO)I;II

BUIIIIH (§ 5, CT. 2), 10pll'!CCICIIÍÍ Ul\pec, a IIIIOCTpUIIIIOC JlltUO - «jJit.illtUJI, 

(3) IlpCI111PIIIIIIMUTeJib o6H3UII o6ecne~l1Tb, ~T06bi 8 np0113801\CTBCII!IOM 

MCCTC, npei\HU311U~CIIIIOM 1\JIH npOI\U)I;ll T08apOB 111111 OICU3UIUIH ycJiyr n01]lC-

6nTeJIHM, a eCJIII y 11ero UeT np0113ROACT8eiiiiOf0 MeCTU, TO R MCCTe npel\npltiiii

MUTeJibCT8a, 110 !Oplll\li'ICCICOMY Ul\pecy ll.illt IIU Ul\pece <jlllJIIIUJIU IIIIOCTpUIIIIO~O 
JIIJUa, 6hiJIII no TpC608UIIliiO ICOIITpO.ilbiiOfO oprana R CpOIC, liM OI!pei\CJICIIIIblll, 
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l.Jacmb mpemb». 061.e1t npcOupumutameJEbCJWlO pa:JpememtR 

liOJllfliCCICOií ncttaTII, TOBapa, npOJJ.UBUCMOrO llOCpCJJ.CTBOM TOpfOBbiX UBTOI\1a

~OB, II TOBUpa, CBH3UIIIIOI'O C npe)10CTallJICIIIICM )IOIMIUITeJJbiibiX YCJ!Yf B CpCA

CTBUX ~CJIC3110LJ:OpOiGIIOfO, UUT06ycHOI'O U pCtiHOI'O Tpa11C110pTa ll 

UBIIUTpUIICnOpTU, npCA11p111111MUTCJib o6H3UII Bbll\al'b 1\0I<:YMCIIT TOJibi<:O no Tpe-

6oaallltiO KJliiCIITU, CCJill COOTRCTCTBYIOIUCC npanoBOC npetxnltCallltC IIC llOCTa~ 

naBJIIIBUCT no-ApyroMy. Komm 1\0I<:yMeiiTOB npeAnpiiHIIMaTeJib xpamn 

OÓH]UTCJibiiO B TCtiCIUIC 3 JlCT CO LJ:IIH Bbl}lU!.fll, CCJIIt COOTBCTCTBYIOJ.UCC npano

BOC npeAnttcanne ne nocTUIIU8JlltBUeT no-ApyroMy. 

(13) IlpCAIIPIIIIIIMUTCJib o6H3UII no TpC60BUIIIIIO npel\llpllllllMUTeJibCICOro 

ynpaoJiellltH coo6Ll!IITb, ocyl.l!CCTBJIHCT Jlll Oll npCI\npiii!IIMaTeJ!bCICYIO 1\CHTCJib

HOCTb, ll npCA1.HBIITb 1\0I<:yMC!ITbl, I<:OTOpb!C 3TO I\OICU3b!BUIOT. 

(14) Ilpe11npmmMaTe.ilb oTne•JaeT 3U TO, ~To ero COTPYAIIItl<:lt 8binOJIIIH

IOT yc.IIOBIIH npo«jlecCIIOIIUJibiiOII I<:BUJIII«jllti<:UUltll no COOT8CTCTBYIO!.l!IIM npano

BbiM npei\IIIICUIIIIHM, o6JIUI\UIOT 311UIIItHMII ntntCIIII~CCI<:IIX npaBIIJI II llpUBIIJI 

6C3onacuocTu. ECJIII xapai<:Tep pa6oTbl IIJIII 11pyroií 1\CHTCJibiiOCTII JToro Tpe-

6yeT Oll OTBC~UCT TUI<:)I;e 3U TO, ~TO pa60TJIIII<:II perynHpiiO npOXOI\HT OCMOTPbl 

no n~UBIIJIUM npo«jJIIJiai<:TIII<:II l!ll«jlel<:l!IIOIIIIhlX 60JIC3HCÍÍ.
33

) 

(15) IlpeAnptiiiiiMUTeJib, I<:OTOpblií roT0811T MOJIOAClKb I< npo«jJCCCIIOI!a.ilb

IIOÍÍ 11eHTC.ilbHOCTII, o6H3UII py~<:oBOI\CT808aTbcH cooTBeTCTBYIOLl!IIMit npanOBhi

Mll npeAnJICUI!IIHMII. 23'} 
(16) IlpeAilPIIIIIIMUTCJib o6H3UII 11p11 ocyl.lleCT8J!CIIItll npeAnpiiiiiiMUTeJib

CKOii T-(CHTCJlbiiOCTII co6JJJOJlUTh 06H3UIIIIOCTII, BbiTCK:aiOJ.UIIC 113 llaC'I'OHUJ.CI'O 

JUI<:OIIU II COOTBCTCTDyiOLl!IIX npa80BbiX npCI\IliiCallltií. 

§32 
C TOqK!I 3peHH5! npe!(MCTa cyweCTByiOT Tpll 8III\a npc!(Hpi!IIHMaTeiThC-

KOli i(C5ITCJ1b!IOCT!t: 

a) Toprosa>I (KoMMepqecKa51)25 

b) 11pOI!380)lCTBCJl!Iall 

c) !(CllTCJibl!OCTb no npC!(OCTaBJICHIIIO ycnyr. 

2s 4cwcKoe cnono «obchodní)} uMeeT .nna 3Hal.JeHmC y3Koe- <<ropronhn1» ll 6o

rree UillpOKOC- <<KOMMCplJeCI<Hfl». 



~clmologics s.r.o. ]ai-.:011 O npCJJ.Ilpiiiiii! .. JaTCJII,CTIH.' 

TJJABA ll 

'OPTOBOE llPE)l,llPHHHMATEJJbCTBO 

§33 
06mne nocmnonJJenna 

11/IHM TOproooro npet~npiiiiiiMHTC!lbCTBH IIJIH UCJieiÍ JTOI'O JaiCOIIH 

!pe>RIIC ncero 

/flKU TOBUpU C UO.~blO ero IIUJibliCiíWelí UpO/IU)I;ll ll npO/IU)I;U (pOJ

onTOBUH ToprOBJJH), 

JJYUTaUIIH JanpUBO'lllbiX CTHIIUIIií C ropiO~C-CMUJO~IIblMII ~laTCpll-

IIIIJUUIIH ayiCUIIOIIOB ICpO~Ie ncnoJIIIelliiH pCUICIIIIH. 

I p031111~110ií TOprOBJIC!í IIJIH UCJJelí JTOI'O JHIWIIH nOIIpHJYMCBaiOT 

POIIU)I;Y Tonapa C UC!lblO ero IIHJibiieiíweií npO/IU)I;II npHMOMY no-

I OnTOBOÍÍ TOpi'OBJIC!í IIJIH UCJieií 3'1'01'0 JUKOIIU fiO/IpaJyMCBUIOT no

IIU)I;Y TOBapu C UCJlbiO CI'O IIUJibiiCÍÍUICií npO/IU)I;II IIJIH nOCJIC/IYI0-

11111/\IaTCJihCICOií LlCHTCJibiiOCTII. • 

06'bCM 11pC.IJ.Ilp111111MaTCJibCIWrO pa3pCIUCIIIIH 

§34 
~ll.11p111111MaTC.Ilb Bll.lJ.3 J],CHTC.IIbiiOCTII 110 §33, CT. 1 nyiiKT a) IIMCCT 

IIC llapyiUIIT XUpaiCTCp npC/IfiPIIIIJIMUTC.~bCTBU, TUIC)I;C 

3Tb TODap ll apCIIIIY, 

b IIOCj)CJ.IIIIIKOM llj)ll IIOKYIIKC ll llj)0/13lKC TODapa D OTIICJlbl!blX 

\CCTllJUITL> MCJlKilC ll3!1·fCIICIIII51 TOna pa ,UJ15I UpiiCIIOC06JICHll.51 Cl'O K 

IM no"KynaTcneil:, 

ITIIpOB3Th TOBap, IIOC'f3BJICHIIbiÍÍ KJIHCIITY, CCJIII JTO MO)I(HO Cl( C

l MU OIICpau;miMII 6c3 OCOÓbiX IIpO(l)CCCIIOII3JihllhiX 3IIaiiiiÍÍ, 

!I.HTb OT,UCJlbHbiC HCIICI1paBIIbiC ):(CTaJIII )' llOCTaBJICHHOI'O TOBapa, 

·uiCCTDIIMO npocTo n 6c3 oco6biX npo<jlcccnoiiaJJbl!biX JHallliií. 

:pc.unpmm-r..-u:rrc;ur TaK)I(e ecTb npano npoBOLUITh ccpnncnoc o6-

nocTaBJICIIHoro Tona pa npn ycJIOBIIII, tiTO :nmvl 3aHHMaioTC5I Ima

IIIIbiC JliiUa. 

II llCÍÍCTBllll, Ilj)llllC/.ICIIIIbiC B CTaTLHX I ll 2, Tj)C6yiOT KOH!lCCCIIII, 

UTCJib IlX MO)J{eT IIpOBOlliiTh TOJlhKO B TOM CJiyLiaC, CCJIII y IICfO 

l'BCTC'I'B)'IOI.UéUI KOIIUCCCIUI. 

m tcclmologics s.r.o. Jai-.:011 O npC.IJ.Ilfllllllll'll!lTCJli.CTDC 

TJJABA IV 

'l,llP HHHMATEJJbCTBO, llPE)l,OCT ABJJJIIOil(EE 
YCJJYT/1 

§43 
l ycJJyra~l!I IIJlll !lCllCll JTOfO 33K0113 l10/lp33YMCBaiOT pCMO!IT ll ccp-

6cJJy)I(UDallliC flj)C/IMCTOD, Tj)UIICI10j)TIIpOBK3 !13CC3lKHpOD II TOD3-

fCJlbiiOCTb 61opo nyTemecmuií, npet~ocmnnemie npeMeimoro )I;l!JlbH, 

IIYIO /ICHTCJlbiiOCTb, IICHTC.~biiOCTb JIOM6Up/IOB II llj)YriiC pa60Tbl ll 

IIJlll YJlODJJCTBopcmill IlllbiX noTpe6nocTelř. 

§44 
06bCM IlpCIIIIPIIIIIIMUTCJlbCKOrO pH3pCWC!IIIH 

IloCTaiiOBJJCIIllll §42, CT. 2 II 3 IIj)liMCIIHIOTCll IIJlll !1j)C/Inp111IHMUTC

lOCTUBllH!Ol!liiX ycnyrn, B MCj)C, IIC IIapylllaiOUjCli xapaKTcpa !IX !1j)CII

LTCJibCTBa. 

flpc;.\npiiH!!MaTeJib, IIMCIOl!llllř npano TpancnopT!IpODKII nacca)I(!I

BapoB, II'r-.1CCT npaBO IIpOBO)lliTb ,UC{lCTBU5I, narrpaBJICJIUblC Ha riOBbt

eJOflaCIIOCTII ll KOM<jlOpTa nacCUlK!Ij)OD, OllCj)IIpOB3Tb C IlOCb!JlKUMll. 

!lX Ha CKJIUIIC II !1j)OBOIIl!Tb !IX ynaKOBKy, XpaiiiiTb llj)CIIMCTbl II npc

!Tb IliiT311llC ll !lpyroií CCj)BIIC B Tpa!ICI10j)TIIbiX Cj)C/ICTBUX. 

lJ.acm& mpe11lbJl. 06'be.M npei>llpUmurameJlbCJí.OlO pa.Jpeuteml!l 

(4) Y flj)C/Inp!IIIIIM3TCJJH CCTb Ilj)UDO Ilpliii!IM3Tb 33K33bl HU 113f0TOBJ!C

HHC, o6pa6oTKY l!Jlll ll3MCHCIIl!H TOBapa, 113 !1j)OII3)1(Y K01'0j)Of0 y IICfO l!Me

eTCll pa3pCiliCIIliC, ll 33K33biB3Th JTY pa6oTy y KBUJJIIl!m!liij)OBaHIIOfO 

npoU3BOIIl!TCJlll. 
(5) Ilpn ocymccTBJJCIUlll 113MCHCHI!ií no cTaTbe I nynKT c) nmi l!JMCHc

HIIií 110 CT3TbC 4 !1j)CIIIlj)IIliiiM3TCJlb 06513311 o6ec!1C'IHTh COXpUHI!OCTb o6o-

3!13'1CHilll npoi!CXOlKIICI!Illl TOBapa, B '13CTIIOCTH, OXj)UllliOÍÍ Maj)KII. 

§§35-41 
OntenHIOTcH26 

TJJABA lil 

llPOI13BO)l,CTBEHHOE llPE)l,llPHHHMATEJJbCTBO 

§42 
Oo1>CM npellnpnHnMaTCJibcKoro paJpeweuna 

(I) Y npellllj)IIlll!M3TCJlll CCTb npaBO D paMK3X CBOCfO pa3pCIIICIIIIll Ha 

/ICliTCJlbliOCTb !13/ICllllll np0!!3BOIIIITb, npollaBaTb, a TUK)I;C ~lllll!Tb, CCllll 3TO 

l!C H3MCIIIIT xapaKTepa Ilj)C/Iflj)lll!llM3TCJlbCTBa. 

(2) Y npet~np!!HIIMaTellll, KpoMe Taro, ecTb npaso: 

a) noKynaTh y 11pyrnx npO!l3BOIIIITenc!I c ucJJbiO 113JlbHCI1weií npot~alKII 
ll Ilj)0/13D3Tb H311CJllUI ll l!j)UH311JJClKI!OCTll K Hl!M TOI'O lKC COj)T3, '!TO ll ero 

co6CTDCIIHbiC H311CJlllll, HJJII B OTIICllbllbiX cnyqal!X Bb!CTYI13Tb nocpCIIIIIlKOM 

npu npOII3lKC '!YlKHX 11311ClliiÍÍ ll np11H311JlClKHOCTCÍÍ K lii!M, 

b) npo!13BOII!!Tb Cj)CIICTBa, KOTOpb!C IICJl310T B03MOlKIIOÍÍ 11p0113)1(Y 113-

/IC!ll!ÍÍ, KOTOj)biC OH I1pOI13BOIIIIT, 

c) CII3D3Th D apeHIIY 1!3/ICllllll C06CTDCIIIIOI'O flj)Oli3BO/ICTD3 II !13/ICJII!H 

Toro lKC copTa 11pyrux npon3BOII!!TeJJcií BMCCTC c npnHaiiJJClKHOCTliMII K HUM, 

d) nponolll!Tb c6opKy, uaJJaiiKY 11 TCKYI!lllií peMo!IT H311CJJI!ií. 

(3) Kynmo, !1j)OII3)1(y, llOCj)CIIliii'ICCTDO 11p11 npOII3)1(C II CII3'1Y D apell,l\y qy

)I(I!X 11311CJlllli IlO CT. 2 nyHKTbl a), c) MO)I(l!O npo1!3DOIIIITb TOJlbKO B T3KOM p33Me

pc, KOTOj)blli IIC HapyrnaCT llj)Oli3BOIICTDCIII!OI'O xapaKTepa /ICl!TeJlb!IOCTll. 

26 ITaparpa<llhi 38 - 40 6h!JIII OTMCHCHhi eme npe;!bi)J;YI.UcH nepcnetí: 3aKoHa, a 

naparpa4Jhl 35~37 n 41 orMeneHbi TOJihKO u Tenepewncií nocrre}..(netí pc;J,aKU111L 
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'lacnlb llenJ6ep11UlJl. Ilpe011ptt111LlftU11eJrbCKOecaui>emeJrbcttwo. 

qACTb qETBEPTAR 

llPE)l,llPMHMMATEJibCKOE 
CBM)l,ETEJibCTBO, KOHIJ,ECCMOHHhiM 
JIM CT, PEECTP llPE)l,llPMHMMATEJIEM 

TJJABA I 

llP E)l,llP HHHMATEJibCKOE CBH)l,ETEJJbCTBO 

Ilopl!IIOIC JaHBJJCIIIIH O npc/lnp!IIIIIMUTCJlbCTBC 

§45 
(1) <I>11311~CCICOC JIIIUO, KOTOpOC IIUMCpCIIO OCYUICCTBJIHTb 3aHBIITCJlbiiOC 

npet~np!II!IIMaTCJlbCTBO, 06H3allO o6paTIITbCH C 3TIIM 8 COOTBCTCTBYIOLL\CC npell

npiiiiiiMaTCJihCKOC ynpunneune no MCCTY )I;IITCJJbCTBa na TeppnTopun qemc

KOÍÍ Pccny6nuKu, IOp111111~ecKoe Jmuo, KOTopoe nuMepeuo ocymeCToJIHTb 

JaHBIITCJlbHOC npc/lnp!IIIIIMUTCJJbCTBO, o6HJUIIO o6paTIITbCH C JTIIM B COOTDCT

CTBYIOI!lCC npet~npmmMaTcJibCKOC ynpannenne no IOPIIIIII'ICCIWMY at~pecy npell

npnmiMUTCJIH. Jarpaiiii'IIIOC ljlli311'1CCKOC Jll!UO, KOTOpOC IIC yqpeli(IIUCT C UCJlhlO 

npcllnpmmMUTCJibCTBU nu TCppnTopnn qemcicoií Pecny6nnKII ljlunnan, JUHB

naeT O npC/Iniiii!IMUTCJlbCTBC COOTBCTCTBYIOLL\CMY npellnplllliiMHTCJlhCICOMY 

ynpusnemuo no a11pecy pa3perncunoro npe6bmauna ua Tepp1rropnn qernc~eoií 
Pecny6JIIIIW; KOI'IIU IICB03M0)11110 onpe!ICJIIITb COOTBCTCTBYIOUICC npC/I!Ipllllli

MUTCJibCKOC ynpaBJ!CIIIIC no U/lpecy pa3pCWCHIIOI'O npe6biBUIIJIH D qCUICIWII 

Pecny6nmce, cooTBCTCTBYIOLL\IIM npet~npmmMHTC!IbCKIIM ynpunneii!ICM HBJIH

eTcH ynpanJICIIIIC, onpeiiCJICIIIIOC no MCCTY npC/liiPIIIIIIMUTCJlbCTDU B qewmoií 

Pecny6mme. 3arpanu~noe ljliiJII'ICCKoe nnuo, KoTopoe c ueJibiO npellnpnmma

TCJibCTBa y•IpC)I;IIaeT na TCpp1rropm1 qemcKoll Pecny6mmH ljluJIHUJJ, JUHDJJH

eT O npellnp111111MUTCJlbCTDC COOTBCTCTBYIOU\CMY npC/IUplliiiiMaTCJlbCICOMY 

ynpunnemno no a11pecy ljlnnnuna na TeppnTopim qemcicoií Pecny6nmm. 3ar

punu~noe wpnlln~ecicoe ;muo JaHBJIHCT o npet~npmmMUTCJibCTBC coomeTcToy

IOLL\CMY npet~np!!IIUMaTCJlhCIWMY ynpaBJICIIIIIO no a11pecy lj!IIJJIIUJIU na 

TeppnTopnu qemciWií Pecny6JIIIK!l, 

(2)_ <J>H3li'IC~OC ll!!!lO B 33HDJJCHIIII y~a)I(CT: 



ian tt•chnologies s.r.o. 3:11\011 O 11pC/l11p1111111\13TC.TU.CTUť 

lMH II (j>aMIIJTIUO, K:OMMCp 11CCI,OC IIU:mmme, rpa}!(,U<1HCTBO, MCCTO )KII

(ua:maiiiiC mlccJiemJoro nyiiKTa, cro •mcTn, uaJnamtc YJIIIL~t.l, HOMep 

IJIJU,OBblií 11 YJHI'IIILiií27 , cc.rm IIMCCTCH, no•JTOBLiií 1111/J.CI~c), po)~OBofi 
:CJIII OH HMCCTCH, IIIJaqe ·- ,UaTy pO}!([(CIIIIH) II, B CJiyqae, CCJIJI C~-!Y C)'H 

3.BJIHIOll.UiiÍ opran 3aiTpCTUJIU ,UCHTCJlbHOCTh, IIJlll ll TC•ICIIIIC llOCJlC

X JJeT y nero 6bJJJo annyJmpoaano npe!lnpnnnMaTeJJbC~<:oe YilOCTone

' § 58, CT. 2, 3 11!111 4, IIJ111 HMCCTCSI B CIIJIC 11pyroc 11pci1SITCTB!Ie, 

CCll 11pC/111piiiiiiM3TCJ1bCTBa, TaJoKe COOTBCTCTBYIO!liCC 110Ka331111C, 

:CJIII )leSITeJ1biiOCTb OCY!liCCTBJ151CTCSI 110Cpe)lCTBOM OTBCTCTBCHIIOfO 

IITCJIH, TO yl\a3biBaiOTC51 ,UaJIHble 110 nyHKTY a), OTHOC51W.IICCH 1\ HCM)', 

arpaiiii~IIOC Cjlii311~CCKOC JIIIUO: I10CTOSIHIIOC MCCTO lKIITCJibCTBa 3a 

i qewcKO!í Pecny6nnKu, MecTo lKl!TCJJbCTBa B qewcKoií Pccnv6JmKc 

b Bllil na lKIITenbcTno), anpec cjmnnana n qcmcKoii Pec11y6miKe (ua

tceJremwro nyuKTa, ero 'HlCTII, uaJnauue ymn.\bl, IIOMcp nopH)J.I\:OBblií 

Iií, CCJIII IIMCCTCH, ll01fTOBLJií lfii,UCKC), II JI.aiiHblC, I1pliBCJlCIIIIbiC UOJl 

), OTIIOCSIIIIIJCCJI K J11111Y - 3aBC/1YIOiliCMY cjli!J11!3J10M 36'). Ecm1 OTBCT-

1 11pC):1CT3BIITCJ1CM l!J1IJ 3aBC/1YIOilii!M cjlllJ1llaJ10M 51BJ151CTCJI J111UO, 110-

npmKHBaiOI.I..:ICC 3a rpamu.{ei1 llelllcKoi1 Pecny6JUIKII, yKa3hiBaCTCH 

pec ero lK!!TCJibCTBa B qewcKoií Pecny6miKe, 

leCTO npCLI11p111111MaTCJibCTBa, 

pCL{MCT npell,llpltiiiiMUTCJihCTBa, 

~CIITJHjHIKaiUIOHI!biÍÍ HOMep -IČO (CC!II! OH Bbl)1al!), 

p0113BOLICTBC!II!OC MCCTO IIJ111 MCCTa, 8 I<:OTOpi,JX lla~IIY'I' OCJII(CCTB

l,npiiiiiiMUTCJihCI~YIO ,[(CHTC.IIhiiOCTb IICnOcpe,UCTBCIIIIO OOCJJe Bbl.ll,U 1111 

IIMUTCJihCICOro CBII.ll,CTCJihCTBU, 

ary Hatiafla IIpC,UllpHHUMaTCJ1bCTBa, CCJIII OIIU lle COBITU}l,UeT C llUTOií 

1pCJl.llplt1111MUTCJihCKOro CBIIJ(CTCJihCTBa, 

!TY llpCKpaUICIIIIH IIpC!lllpiiHIIMaTCJ!bCTBa; JIIIUO, YIIOMRHYTOC B §5, 

CT :mHBIITh O 11pC.ll,UplllliiMUTCJ1hCTBC IIU cp01,, IIC 60JihUJIIiÍ 'ICM cpOK 

uoro npe6hmmmH, ecnu on IIaMcpenaeTC51 upennpm-mMaTh TOJihKO 

OITpCLJ:CJICUHOfO CpOKél, 

HlmpMHUIIIO O TO tll, liTO Oll XOl!CT npCJ.I.ITpHIIIIMaTb I1pOMbiUJJ1CHHh!M 

II~OpMUU,ItiO O TOM, HUIIIIMUCT Jlll Oll AJIH npej.:(llpiiiiiiMUTCJihCIWiÍ )),CH

l pa60TIIIIIWB. 

Op11L1H'ICCKOC )111110 B 335IBJICIIII!I YK3lKCT: 

lK II3BCCTIIO, ll 4eX!lll 11pH1HITU .UBOÍÍIH.UI II}'MCpaqrur .UOMOD- IlO 110p51){K)' 

~HJ_\UCTpC IIC.UBIDKHMOCTH («nopJillKOB<.Um IIJ!II «Kpacnam>) II 110 110p51}{K)' 

;mm na ynmtc ( «)'JIII'--IIIUJI» IIJIII «cnmum ), upwrcM nopH.llKOIHHI II)'Mcpaumr 

Kll B031IIIKJH1 pUIIblliC, ll IIC )'JIJlliiiUJI HCITOJTh3)'CTC51 l!C DC3}{C (oco6CHIIO B 

'\ IIaCCJICIIIihiX ll)'III<TaX). 

an teclmologics s.r.o. ]al\:ou o lrpeJI.npuuuM:nem.cTill' 

§46 

Cl>lf311'1CCI~OC JIIIQO K 3UHBJICIHIIO npUJIOiiWT! 

hiiHICiťY28 113 peccrpa C~'}l.lll\1bJX3&.:)11C CTapme, I.JCM Tpll MCCHI•a (B J.I,UJib

CIICCYLUIMOCTb») U, CCJIII lla3W.ltiCII OTBCTCTBCIIIIhlií IlpC.!lCTUIUITCJih, IIC

'b OTBCTCTBCIIIIOrO npC)J.CTUBifTCJIH; 3UI'pUIIII'IIIOC lf»113JIIICCI\:OC JIIIQO -
·bl no §6, CT.4, 

OICY~1eiiT, IIO)lTBepl!;)laiOiliiiÍÍ ero npocjleCCIIOIIUJII,JIYIO 1<:8aJIIIcjlni<:UJ(IIIO 

H IIJin l!;C npocjleccnouaJJJ.n)'IO I<:BaJIII<!JIIImUIIIO OTBeTeTBCIIIIOI'O npe/1-
H, 

l!'paun•moe cjlll311'1eeJ>oe JIIILIO -)10KyMeiiTbl o npe6bJBalll111110 §5, eT. 4, 
ne Jmuo, H8JIHIOI!IeecR rpal!;)1UnJmoM rocynapCT8a-•Jnena Eoponelíe

)3U IIJIII rocy.n,apcToa, c KOTopbiM qcmcKaH Pecnv6mum 3Uiemo•mJm 
111\llií norouop, ne nonycJ<:UIOI.l.\llií orpaHIJlJCIIIIH cor~utcuo §5, cT. 4, IIJIII 

ln qemc~<:olí Peeny6mnw, ne npol!;IIBUIO!lllllí n qCUICiwlí Pecnvonii

'III'IIIOe cjlmllqec~<:oe Jllll.IO, KOTopoe opraJIII3VeT n qemc~<:oií Pe~11V6-
ImJJ, - JlOKYMCIIT, )J,OI,U3biBUIOUUfií cyu.CCBO~UIIIfC npe.n,npiUITUH ~IIC 

1111 qCIUCKOií Pecny6Jnn<:u, u Ll,OIQ'MCIITbl oó ero pa6oTe, 

o~<:yMenT o npa8e co6CT8CIIIIOCTII IIJJII LlpyroM npa8e no omomemuo 

lM ll riOMCIJ.\CIIIIHM, B I~OTOphiX IIUXOD,IITCH npOII3BOllCTRCIIIIOC MCCTO, 

OTJIII~no OT Mecm l!;IJTCJIJ.cma (§5, cT. 2), IIJJII ·~ oo'be~<:TaM 11 noMe

" IWTOpblX pa3MeU(UeTCH <IJIIJIIIaJI 3Urpaiiii'IIIOfO Jlllua, 

,JiliJCI~Y 113 Topro8oro peeCTpa ne cmpme Tpex Mecnuen, ecJm ono 8 
cuo, 

•IC)'MeiiThl O cpai<:TaX, llOLITilepl!;/~UIOII(IIX 11pC/111piiiiiiMUTeJJhCTIIO 11pO
hiM cnoco6oM, 

CI01Upai~III0 29 
OTBCTCTBCIIIIOrO npelJ.CTURifTCJ1H O TOM, I.JTO Oll cor Jta

IatiCIIIICM IIU lflyiii~UIIIO ll 11p1111111\1UCT 06H3UIIIIOCTII R pU3MCpe, onpc-

1 IIUCTOHIIUJM 3ai\:OIIOM, ll nepetiiiCJICJIIICJ\1 npC}UlpiiiiiiMUTCJICií, 

~ Oll JCTaii08JICII OTBeTCTBellnbiM 11pC)1CTaBIITCJICM. llO!lniiCh na )lCI<:

{OJ1if\IIU 6bJTh Ocf>lll~llaJJhiiO 3UBCpC1ta, CCJIJI OTRCTCTBCIIIIblií llpCLl,

' IIC fi0/J,1111CUJ1 CC JIII'IIIO ncpCJJ. npe;.:(ITplllllli\UlTCJihCI~lll\1 ynpaB.IICIIIICJ\-1, 

OpnLIII'JecJcoc JIIIIIO Je laHnJJCIIIIIO npiiJJOlJ;IIT: 

lpUBKy O IICCYJJ.IIMOCTII OTBCTCTBCIIIIOro npencnUUI'I'C.IJH HC CTapme 
uen, 

pam::y ~6 OTC)'TC'IBIIII C)'JU!r-.IOCTIIB lf p JII06oií IJCJIOBCK CTapwe 15 Jl~T !VJO)I<CT 

· Jll06o!I MOMCHT. Ona Bbi)laCTCH J3 BIIJ(C ITCtia1lf <mCT )LaJIIIhiX» Ha cnlii,UilpT~ 
~ 3Hf!BJICIIIUI, KOTOpaJI CTaBIITCJI llOCJIC 1IpOBCpK1I 110 pCCC1V)' C)')llfMbiX. 

let."'TCH B nii)Xy TI!n }.lOK)'MCH'lH, 1Ia3biBUeMhlií llO~tt~IIICK.IJ «Čestné proh!á.~cn[» II BC 

JUI03Jiatmoro ncpenona na pyccimií H1hH( ( <caHnnemrc», «)leKJraparurm>, «pacnnc

'<06l,HCIHITCJihJiaH 3af!IICI\/l>)) B CIIJI)' OTC)'rC'IBIIH TaiWií pCaJIIIII B PoCCillt. 

qacnlb 'leltwepmaJI. IlpeOrlptmzuJamenbcK.oe couiJemeJtbcmao. 

a) KOMMeptiCCKOe Ha3Bai-HIC, IOpHJlllliCCKUIÍ aJI.pCC (11U3BUIIIIC IIUCCJICIIIIO

fO nym~Ta, cro 1.1acnt, uaJuannc y.rutiJ,bl, IIOMep nopH.utcoBI.Iií n YJIIII.JIIhiií, ecJJu 

IIMCCTeR, no~TOBbiÍÍ nnLiei<:C), ll I!M51, cjlaMIIJ11110, rpalK)13IICTBO, pO/{OBOÍÍ IIII

)1CKC 11 MCCTO lKHTCJibCTBa J1!!113 IJJ1II J1H[{, KOTOpb!C 51BJ151IOTCJI CfO YCT3BHbiM 

opraHOM IIJIH ~JICH3MII ero YCTaBHOfO opraiia, COOTBCTCTBYIOUjCC 110K33aHl!C 

8 cnyqae, ccn11 HM cy11oM nnu y11paBJ1SI!OiliHM opraHOM Janpemcna /1CJITCJ1b

HOCTb, IIJ111 CCJ1H B !IX CJ1y~ae )leÍÍCTBYCT KaKOC-H!!6Yi1b )1pyroe 11pC11JITCTBUe, II 

c11oco6, KaK!IM o6pa30M 01111 OT IIMCHH IOp11/1H'leCKOfO J111Ua )1eHCTBYIOT, ne 

6bJJJO nn y JToro IOPIILIII~ee~<:oro JJIILIU o Te'lenue noCJie!11111X Tpex neT mmy JJII

pooano npe)1nplii111MaTCJibei<:OC eBII)1eTCJibCT80 IlO §58, CT. 2, 3, IIJIII 4, 

b) 110Ka3aHIIJI 110 CTaTbC 211yHKT a), K3CaJOiliHCCJ1 OTBCTCTBCHHOfO 11pCL1-

CT3BHTeJ1SI, ecnn )1C51TeJibnOCTb ocymeCTBJ1SICTC51 ~epc3 HCfO, 

c) anpec cjll!J11!3J13 B qCillCKOÍÍ Pecl1y6miKe H )1aHHbiC 110 CTaTbe 2 11YHKT 

a), KacmomnecJI JaBenyiomero cjlnnl!aJ1oM36'i, ecnn npeL111plll!HMaTeJib - Jar

paH!!~Hoe !Op11)1H'!CCKOC J111LIO. Ecnll OTBCTCTBCHHbiM 11pC)lCTaBIITCJ1CM !!Jil! 

3aBC/1YIOilll!M cp!IJ1l!aJ10M JIBJ1JICTC51 J111110 C 110CTOJIHHbiM MCCTOM lKIITCJibCTBa 

3a rpanl!ucíi qemcKoíi Pec11y6n!!Kl!, yKa3bJBaeTcJI TaKlKe a):1pec ero lKIITem

cTBa s q ewcKoíi Pec11y6miKe, 

d) H/1CIITllcjliiK311liOHHbiÍÍ HOMep, CCJ1Il OH Bbl)1aH, 

e) npe)1MCT llpC/111p11HHMaTeJibCTBa, 

!) 11p0113BO)lCTBCIIIIOC MCCTO IIJ111 MCCTa, B ICOTOphlX naqnyT OCYUICCT8-

JlHTh npe,[(npltiiiiMUTCJibCKYIO ,I:(CHTCJibiiOCTh HCnocpC,ll_CTBCIIIIO nOCJIC Bhi)J.UI.Jit 

11pe)11lp111111MUTCJibCI<:OI'O CBIILICTCJibCT8a, 

g) ):13TY uaqana 11pC/111pllHIIM3TCJ1bCKOÍÍ )1CJITeJibHOCTII, 

h) )laTy OKOI!~aii!IJI )lC51TCJ1bl!OCTI!, CCJ1II CCTb HaMepcHIIC 33HHM3TbC51 

11pC/111pi!HIIM3TCJ1bCTBOM B Te~eH!IC orpaHII~CHI!OfO BpCMCHII, 

i) 110K333HIIC O TOM, ~TO 3aJIBHTCJib HaMepesaeTCJI OCYl[{CCTBJI51Tb LICJI

TeJihHOCTb ITpOMbilllJ1CHHbiM CIIOC060M, 

j) LIUnnhiC O TOM, naiiiiMUIOTCR Jil! )1JIH npennpiiiiiiMaTeJibCIWH )lCRTeJib

IIOCTII naeMnbiC pa60TJIIII<:II. 

(4) 3aJIB!ITeJIJ. o6JI3311 OllpC/1CJIIITb Hpe):1MeT 11pCL111pHHIIM3TCJ!bCTBa, yKa-

3allllblli B 3a51BJICIIIIH, )lOCT3TO~I!O TO~I!O ll 0):11!03113'!110. llpe)1MCT )lCRTCJib

nOCTII n cJIY'Jae JaR811TCJibnoro npeLinpmm~mTeJibCT8a llOJJlJ;en 6bJTb o11pe)1eJ1en 

8 COOTBeTCTBIIII C na3BUniiCM Bn)1a npCLIIlp111111MaTCJibeTBa COf JJaCnO pacrropR

l!;CIIIIIO npa811TCJibCTBa, 113)laii!IOMY no §73a. llpe)1MeT )1eRTCJibnOeTII 8 CJJy~ae 

11pocjleceuonaJJbnoro ll cnCI(IIaJibnoro npCLI11p111111MaTCJibCTBa )10Jil!;Cn 6bJTb 

Ollpe)leJien B COOTBeTCT81111 C npiiJJOlJ;eiii!HMII 1 ll 2 naCTORiliCfO JaKo na. ECJJII 

pa3MCp oey111eeT8JICIIIIH )1CRTCJJbnOCTII 3UBIICIIT OT )10I<yMenTa, II3Liallll01'0 cne

LIIIaJJbnbiM opranoM, unu OT no~<:yMenTa o rrpo<!Jeccnonam,uolí 1<:8aJJIIcjliiKauJIII 

B COOTBCTCTBIUI C npiiJIOii\CIIliCM 2 IIUCTOHutCrO 3UKOIIU, pa3MCp npcnpliiiiiMU

TCJibCTBU ueo6XOLIIIMO onpe)lCJIIITh B eOOTBeTCTBIIII C !lp!IRe)lCIIIIbiMII )lOICyMen

TUI\tlf, 

[/ac111b 'lenwepmfVl. flpeOnpumutameJZbcKoe C6ttiJemeJlbCnt60. 

b) )lOICYMCIIT, }l.OKU3LIRU101UIIií npocf>ecCIIOIIUJU:.HYIO I~BUJIIIcf>ltKUUliiO OT

BCTCTBCIIIIOrO npCJl.CTUBifTCJ1H, 

c) D,OKYMCUT O TOM, I.JTO 10p11)J.lii.JCCI~OC JIJU.O Olf10pMJICIIO lfJIIt OCIIOBUIIO, 

CCJIII 0110 IIC BIIOCIITCH ll ToprOBLiií IlJI ll Ulla.IJOrlfi.JHbliÍ peCCTp, ltJIIf CCJnt ·3UfliJCb 

eliJe Ue o<!JopMJJena"', IIJIII LIOKyMenT O TOM, ~TO IOPIILIII'lCCI<:OC JIIIIIO 8neeeno B 

TOpf08biÍÍ IIJIII UllaJJOI'II~nbllí peeCTp, I<:Of)la 3UIIIICb Yl!;C o<!JopMJJCIJa; 3arpa

HifqJIQC IOplllllfi.JCCKOC JlHU,O - BLinltCI~Y 113 COOTOCTCTBYIOU~CrO TOpronoro IIJlH 

anaJJOfll~noro peecTpa rocynapCTBa no 10p11/111~CeJ<OMY a11pecy, )lOI<:YMCHT O TOM, 

'!TO ero cjliiJIIIaJJ na Tepp11TOpllll qCIUCI<:Oií Peeny6JJIII<:II BneeCH 8 TOpf080H pe

eeTp, ecn11 JamJeb yl!;e o<!JopMJJeJm, 11 LloKyMenT o pa6oTe <IJIIpMbl 1a rpauuueíí; 

Bbll111eb 111 Topro8oro IIJJII anaJJOfii'I!IOro peecTpa /10JJlJ;I!a 6b1Th ne cmpme 

TJ1CX MCCHUCB, 

d) )lOI<:YMCIIT O npa8e C06CTBCIIIJOeTII IIJIII npyrOM npa8e no OTnOJUCIIIIIO 

1<: o61.CKTY IIJIII rroMememJRM IOPII!lii'ICCI<:oro anpeea IOPIILIII~eelwro JJIIUa, 

e) )1o~<:yMeJITbl o cjla~<:mx, nOLITBepl!;LiaJOIIIIIX npennpmmMaTeJibCT80 npo

MbJIIJJlCHIILII\1 cnoco6oM, 

t) D,CKJlapaUUJO OTBCTCTDCIIIIOrO npeD,CTUBifTCJIH O TOM, 'ITO Oll COrJlUCCH 

C IHI31la'JeiiiJeM Ha <!JynKUIIIO ll npiiiiiiMUeT o6R3aiiiiOeTII B piDMCpe, OllPCLICJieii

IIOM HUCTOHIUIIM 3UK:OIIOM, a TUK:a:e nepCI.JIICJICIIIICI\1 I1pC,ll_11p111111MUTCJJCií, y KO

TOphiX Oll ycmn08JICn B l<:a~ceme OTBeTeTBennoro npCLieTa811TCJIR. llO)llliiCb 

na )1CI<:JiapaU1111 )10Jil!;na 6b1Tb OcjliiUIIaJJbnO 3aBepena, eeJIII OT8eTeT8Cilllbllí 

npe)1CTa811TCJib ne llOLIIIIICUJI ee Jlll~no nepc)l npe!lnplllliiMaTCJibCI<:IIM ynpaBJJe

niiCM. 

(3) Een11 3UHBJJCII!IC no)1aeT 3aJWIIllbllí npCLICTaBIITeJJb JIIIUa, neenoco6-

noro K 10p1Ill.lf11CCKIIM Ll_CiíCTBIIHM, Oll llpiiJIOa:IIT TUK:~e cor JIUCHC COOTBCTCTBY

IOIIICfO CYLIU (§12). 

Bbi)la•m npeLinpmmMaTCJJbCKoro C811/1eTCJihCTna31 

§47 

(1) Ecn11 y 3UR8JICIIIIR CCTb 8ee npllnaLIJJClJ;HOenl no §§45 11 46, npeLII1PII

llltMaTeJJh BblriOJliUICT YCJJOBltB, onpC}l.CJlCIIIII.IC IIUCTOHI_l\lfl\1 3UK:OIIOM, ll UC cy

UJ,CCTBYCT npenHTCTBIIií K OCYI.UCCTBJICHitiO npCJl.11p111111MaTCJ1bCKOií 

)J.CHTCJibiiOCTII, npe):lnp111UIMUTCJlhCK:OC ynpaBJICIIHC Bbi,[(UCT npeunplUIIfMUTCJlb

CKOC CBIIlJ.CTCJ1bCTBO IIC n03iftC, I.JCM B TCI.JCIIJIC 15 D,IICií CO ))IIH fiOJJYI.JCIIHB 3UHB

JICIIIIH. 

30 )::lpyrnMH crronaMn, noKa qmpMa ue 3aperucrpuponmra n ToproBbiM cy.uoM, 

,llOKYMCIITOM, .UOK33biB3IOI.IUIM ,Q!HI npe.unpi1HIIM3TCJTbCKOf0 ynpaBJICHIUI <PaKT CC cy~ 
mecmonnmm, nBJTHercsr, uanpnMep, nonmrcaJIIIhiií yqpc.UHTCJTHMII ycran mm nporo~ 
KOlT yqpC.lliiTCJihHOfO co6pamiH. 

31 Ente pa3 nanOMIIIIM. tiTO 3TO Ha3hiDUCTCH «živnostenský list». 
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·cchnologies s.r.o. 3m<:ou o npe.anpmmMaTcm.cTnl' 

IpenrrpHHHMaTCTibCKOM csn.ucTenhcTBe 4m_3HttecKoro JlnUa yim3bi~ 

I ll <jlaMI!Jlllll, pOI(OBOÍÍ HHI(CKC, CCJJI! OH Bbll\a!I, l!!Iaqe l(aTa pOlK

llpHHHMaTCJlll ll al\pec ero JKI!TcJJbCTBa, y Jarpannqnoro nnua -

ocTonnnoro lKI!TcllbCTsa Ja rpannueí\ 'iewcKoií Pecrry6nnKn, al(

renbcTBa B L!ewcKoí\ Pecrry6nnKe (ecnu Bbll\aH Blil\ na lKIITCllb

JCC <jll!JJHaJJa B 'ieWCKOli Pecny6JJ!!KC, CCJIII Oll OCHOBUII, a TaKlKC

lllll, pO):(OBOÍÍ 11111\CKC, CCJIII OH Bhii\UII, I!Haqe l(aTa p0lKI!CHl!51 ll 

)l!HHOfO lKIITCJ!bCTBa (llllll a11pec lKIITCJlbCTBa B 'ieWCKOÍi pecrry6-

lBCI\YIOWCfO, 

~MepqeCKOC Ha3BaHHC ll lli!CHTII<jli!KHUIIOHHbliÍ HOMCp, 

):(MCT llpCI!llplliii!MUTCJlbCTBa, BKJ!Ioqal! CfO 06bCM liO §45, CT. 4, 

!TO npe)1npnHl!MaTeJibCTBa, 

•llllp!!HI!MaTCJlbCTBO llpOMbiWJJCIIHb!M Cli0C060M, CCJlll 1\CiřCTBVIOT 
~~ -
K, na KOTOphlií rrpel(npnHnMaTeJJbcKoe cBHJICTCJJbCTBo Bhii\aCTCH, 

!HO llpCI\llpllHI!MHTellbCTBO Ha OllpCI(CllCHHOC BpCM5!, HJJH Jllll!J!Hl!a, 

)fO B §5, cT. 4, na speMl! pa3pewennoro rrpe6hmannn, 

-a B031111KIIOBCIIIIH npasa ocyU!CCTBJIHTb npCI\liPIIIIIIMaTcJibCI~Yio 11e-
., 
ra Bb!Jiaqll llpCI\llpiii!IIMaTCJlhCKOro CBII/1CTCJlbCTBa. 

llpC/1llpllHIIMaTeJJbCKOM CBIII\CTCJ!bCTBC !Oplll\!lqecKOfO lllll(a yKa-

~MepqecKoe na3Ba!IHe, ropnnnqecKnií al(pcc, HI\CIITIHlmKanl!OHHbiii 

n 011 Bbi!Iall, a B cnyqae 3arpallll'IIIOro lll!Ua - TaKJKC al(pcc lp!!lll!

:Kol! Pccrry6m!Ke ll !!Mll, <jlaM!Illll51 ll MCCTO lKIITCJlbCTBa (IIJJI! anpec 

a B L!ewcKoll Pecrry6miKe) ero 3aBcnyrotuero, 

CI\MCT llpCI\llpli!!IIMaTCllbCTBa C onpe)1eJICIIIIeM ero pa3Mepa no §45, 

cnrrpHHHMaTcllbCTBO rrpOMbiUJJJeHHbiM cnoco6oM, ecnn neo6xonn-

OK, na KOTOpblll Bbll\acTCl! l!pCI\llpiiHIIMaTCJlbCI<OC CBI!I\CTCllbCTBO, 

1eno rrpenrrpHHI!MaTenbcTBo na onpeuencnnoc npe~m. 

ra B031111KIIOBCIIIIH npana ocymecTBJIHTb npcAnpiUIIIMareJibCln'IO AC-
~ . 
fa BhiJiaqH llpCI\llpHIHIMaTCJlbCKOfO CBI!I(CTCJlbCTBa. 

,CJIII Y 3UHBJielllll! UeT BCeX npl!IIU)1 •• el!;IIOCTeÍÍ no §§45 ll 46, npC/1-

)JlbCJWe ynpUBJielllle B cpoK, onpe)1eJICIIIIbiÍÍ llO CT. 1, Bhi30BCT npe/1-

0JIH, qTo61,1 yCTpannTb nce IICJ10CTaTKll. B JTOM Bbi30BC ono orrpe)1eJIIIT 

aywmnll cpo1c AJIH IIX yc-rpanCIIllH, no ue MC!Iblllc, qeM 15 1111clt. B 
~be311biX npll'lllll npe/1UpiiiiiiMUTeJibCICOC ynpaBJICIIIIe llMeeT llpUBO 

e llpC/1npll1111MUTCJIH npO/JJIIITb 3TOT cpOl< nOBTOpiiO. 3TOT cpOI< 11e 

tcchnologies s.r.o. 3aKon o npe.anpmmMaTCJU.cTne 

~filiH llpC,!],OpltllliMUTCJibCK:OfO CBU)J.CTCJihCTBU») COOTBCTCTBYIOU(C

IIOII!eMy IIUJ!Ofa~llt (IIUJIOfOBOÍÍ IIIICneKUIIII) ll lJeWCKOMY CTUTIIC

' 6wpo. Komuo npcunpnnnMaTCJibCI(Ofo cBHJJ.CTCJJbCTBa 

.tUTCJibCK:OC ynpaBJlCIUIC BbllllJlCT TUK~e COOTBCTCTBYIOIUCMY ynpan

'PYilY ll ynpaBJiellliiO COUIIaJibliOfO o6ccne•lel!HH32 no MCCTy :Kll

IlJI ll lOplli!HqccicoMy a11pecy npc)1np11HIIMaTeJIH, n cny•1ac 

'fO JIIIUU- no MecTy pa3peWCH110fO l!;IITCJihCTBa, MCCTy npC/11lpltllll

l nnn a11pccy <jlnmmna 3arpannq11oro nnua, a TaK,.;c oprany nnn 

10, KOTOpoe no COOTBeTCTBYIOII!eMy 3UKOIIY 3aBe)1yeT pceCTpOM ocex 

I CIICTeMbl BCeo6mero MellHUIIIICKOrO CTpaXOBUIIIIH. 3m o6n3alliiOCTb 

MaTeJlhCICOfO ynpaBJiellltH OTIIOCIITCH TaK,.;e K 113MellcllllHM npe/1-

JibCKOfO CBII)J.CTCJibCTBU, BKJliO"'I.aH lt:3MCIICHitH llpC,Il,llpiiiUIMUTCJlbC

'TeJlhCTBU B CJiyqae 11p0i!OJilJ;eiiiiH 8 npennp111111MaTeJlbCTBC nocJie 

~,ll,llpltllltMUTCJIH, K OpiiOCTUIIOBKC llpC,Il,llpltHifMUTCJibCTBU, K peruc

IIYJIHpOBUIIIIII npel\npmmMaTCJibCKOro CBIII(eTeJihCTBa, K peweumo 

llpano Ha npe)1np111111MUTCJihCKYIO )1eHTCJ!biiOCTb no 3aHBJieiiiiiO ne 

a mK,.;e K Meponpnnnno no §47, CT. 8 11 9. Konn• npel\npnmtMa

cnnl(eTeJihcTBa RhiChiJiaeTCH TUKl!;e npe)1npiiiiiiMUTeJihCKOMY ynpaB

l TeppiiTOpltll KOTOporo y 11pel!np111111MaTCJIH I!MeeTCH MeCTO 

IMUTCJlbCTBa, ll ll.PYriiM Opi'UIUI3UUliHM, CCJlll TaK ycTaiiUBJUIBUCT 

IYIOII!ee npanonoe npel\mtca11ne. 

ewcnne o6 annynnponamm npeAnpmmMaTcJibcKoro cnnue-rcJibCTlla 

biX JlliU ll IOpll,ll,HlJCCKIIX JIIIU, OCIIOBUIIIII,IX 3UfpUIIlfllllhiMll JIHU,UMII, 

IMUTCJibCKOC ynpaBJlCIUIC BhiCbiJIUCT TUKiK:C COOTBCTCTBYIOil{IIM opra

paiiHOif n norpanwmofi noJJUUIIII. 

16H3UIIIIOCTII no CT. 1 -2 npe)1nplllll!MaTeJibCKOC ynpaBJielllle BbiiiOJI

·IllleBIIbiÍÍ CpOK CO /111H Bbl)1aqn npC/1np111111MaTeJibCKOf0 CBIII(eTeJib-

13MeUellliH, IIJIII CO AIIH Bhi)1UqJI pacnOpl!l!;Cilllll no §47, CT. 9, IIJIII CO 

JICIIItH 8 ll,CitCTBltC llpUBOMOliiiOfO pCIIICIIJIH. 

§49 
Jpc/11lp111111MUTCJib AOJilJ;ell IIII<IJOpMIIpOBaTh npellnpiii!IIMUTCJihCI<Oe yn

o6o BCeX 113MCHelltiHX ll llOnOJIIICIIIIHX, KUCUIOIIIIIXCH )1alll!biX ll JIOJ<:Y

pn;mraeMbiX K Jannncimio o npeJJnpmmMaTCJihcme, npeubHBJiemteM 

"YIO!I.IIIX )10KYMCIITOB 110 15 )11leÍÍ nocJIC nOHBJiellliH 3TIIX 113McllellltH. 

'Ja OCIIOBC 3UHBJICIIIIH no CT. 1 npe)1np111111MaTeJlbCKOC ynpaBJiel!l!e 

!OCTli OT o6cTOHTeJiheTB ocymccTBIIT ll3Menemte npc)1npimnMaTeJib

iJl.CTC.ltbCTBn Bblll,U"'I.Clt 11pCJJ.IIpltlutMUTCJibCK:Of0 CBliJl.CTCJibCTBU C liJ

Mll /1UilllbiMII, 11!111 npnMeT pcWeiiiiC O 11p110CTaiiOBJICI!IIll 

IIMUTCJibCTBa, IIJIH OTMCIIHT pa.3pClllCIIHC OCYIUCCTBJlfiTb npell,llpHIIII-

11eiOTC.R B DI!JIV cooTI3eTcmemw <<ťiřad práce>> n «správa sociálního zabezpečení)). 

"C.Jactllb 11emeepmQJl. llpeiJnptlrltUtanrťll&CKoecBm)emen&cntBo. 

JaqncJIHIOT B CpOK )1JIH Bbi/1U'III npcUnpiiiiiiMUTCJibCKOfO CBII)1eTeJibCTBa. 

(S) Ecnu rrpe)1np11llltMaTeJib yCTpallnT nenocTaTim n ycTauonne!IHbllí HJIII 

npOJlJlCHIIhilí CpOK, C'-IIITRIOT, 'ITO CfO 3UHBJ1CIIUC 6biJ10 C Cftl\tOro HattaJta 6e3 

nc}J.ocTancon. Ec.rm npe.unpmntMaTCJlb n nonoa;ellllblií cpoK ue)J.ocTaTKII ne 
ycrpaii!IT, npe/1npllllllMaTCJibCI<Oe ynpaBJICIIIIC naqncT U/1MIIIIIICTpaTIIBIIOC pa3-

6npaTCJibCTBO ll peWIIT, qTO I!pC/1npllllllMUTeJlbCTB0 l!O 3UHBJICHIIIO IIC COCTOH

JIOCb; eCJlll l(eJIO B 3UHBJICIIIIII no §10, CT. 5 ll 6, npC/1l!p11HIIMUTCJlbCKOe 

ynpanJiellne pcWIIT, qyo 3Ul!BIITCJ!b IIC BbliiOJIIIIIJI YCJIOBIIH )1JIH B03HIIKIIOBCHIIH 

npana na npeAnpllliiiMaTeJlbcKylo AeHTeJibiiOCTb. Ecnn 3UHBI!TeJib B xo11e pa3-

6npaTeJibCTBa IICI\OCTaTKH ycTpallltT, ll npelll!PIIHIIMUTCJlbCKOe ynpaoJieHne 

Haií)1eT, qTo YCJIOBIIH AJ!ll 8031111KIIOBellliH npaBa Ha llpC/1l!plt1111MaTCJibCKYIO 

)1CHTeJlbliOCTb BblnOJlllellbl, npc)1l!p111111MUTCJibCKOC ynpaBJieHI!e pa36llpaTCJib

CTBO 3UKOII'IIIT Bbll(aqcií npc)1l!piii111MUTCJlhCKOfO CBitllCTeJihCTBa. 

(6) Ecnn rrpe)1npumtMaTCJih uc co6JIIOJ1UCT ycnonnll, npcAnpiiiiiiMaTeJibC

Koe ynpaoJiellliC naqncT U)1MIIIIIICTpaTIIBIIOC pa3611pUTCJlbCTBO ll pcWIIT, qTO 

npaso na npel\npiiiiiiMUTCJibCKYIO Ael!TCJibnocrh no 3annnenmo ue oo3HIIKJIO. 

ECJin llCJIO n 3UHBJiemm no §10, CT. 5 n 6, npeAnpmmMaTCJibCKOC ynpa8Jieune 

peUHIT, 'ITO 3aHBltTCJlb IIC BblnOJlHliJI ycJJOBitií )l.JIH BOlHIIKHOBCIUIH npasa Ha 

npe)1npllllliMaTeJibCKYIO )1CHTeJlhiiOCTb. 

(7) Ecnn no 8Ul!;llhiM npuq11uaM npc/111pllHllMaTCJihcKoc ynpanneunc ne 

cnoco6no Bhii(UTb npel(nplliiiiMaTCJlbCKOe CBII)1eTeJihCTBO B CpOK no CT. 1 ll 0)1-

IIOBpeMeiiiiO 3TO ue CCTb npone)1ypa 110 CT. 4, npc)1npllltllMaTeJihCKOC ynpaBJie

lllle nonpocnT BbiWeCTOHli.IHií opran o npoAJiemm cpoKa llJIH ero Bhlllaqn. Ono 

o6l!3UIIO IIII<!JOpMIIp08aTh 3aHBIITCJIH O np0)1llellllll cpoKa II npnqlltlaX npo)1JIC

IIIIH. 

(8) Ecnn cooTneTCTBYIOU!ee npeAnp111111MaTCJibCKoe ynpannemte no §45, 

llftií}l,CT, 'HO npe.unpltlntMaTCJibCKOC CBliJlCTCJlbCTBO Bbl}l,ftiiO npontB03aKOHIIO, 

ono o6 JTOM npmm<!JopMnpyeT npe)1np1111HMaTcJIH, annynnpyeT npe)1npmntMa

TCJibCKoe CBIII\CTeJlhCTBO ll Cll OBa pacCMOTpi!T 3aHBJICIIHe no §47. B 3aBIICHMO

CTll OT OÓCTOHTCJlbCTB peunn, 11TO npano OCYUlCCTBJIHTb npe}J.OplllntMaTCJlbCKYIO 

,UCHTCJlhltOCTh fiO 3UHBJICIIIIIO IIC B031111KJIO, liJIIt Bhi,[J,aCT IIOBOC npCLJ.OpiiHUMa~ 

TCJlhCI(OC CBit,!J,CTCJihCTBO. 

(9) Op<jlorpa<jlli'ICCKlle owli6Kn 11 Apyme oqcBII/111hle nellcnpa8nocnt 8 -

lll!ChMCIIIIOM o<jlopMJICIIIIII npe)1npiiiiiiMaTCJibCKOfO C811)1eTCJlhCTBa npc)1nplllnt

MUTCJibCICOe ynpaBJielll!e IICilpUBliT 8 JII060e BpCMH Bbll\aqeií IIOBOfO 

npC)111piiiii!MaTeJibCICOro CBII)1eTeJihCTBa, ll BpyqnT ero npCilllPIIIIIIMUTCJIIO. 

§48 
(1) IIpe)1npmmMaTeJibcKoc ynpannenne Bh!WJICT Komno npeAIIPIIIIIIMa

TeJibCKoro CBII)1eTeJibCTBa IIJ!ll RbliiiiCKY 113 llero, IIJJII llPYI'IIM cnoco6oM C006-

li.IIIT /1UIIIlble O npe)1np111111MaTeJlbCTBC ll HpéAnplllli!MaTeJie (B )1aJlbliCÍÍWCM 

[lacnu, •temnepmaR. IlpeiJnpwm:uanleJZ&cxoecauiJemCJlbCJtwo. 

MaTeJihCICYIO )1eHTeJib110CTb, 11!111 B nUCbMCIIIIOÍÍ <!JopMe IlpOIIII<jlopMIIpyeT llpCI\

IlplllntMUTC.IIH o nueceum1 lt3MCHemdí o npennpmmMaTCJihCI\:Itif pcecTp. Ec.lnt 

3UHBJ1Clllle 06 II3MCIICIIIIIt USill Jl.OilJIIICIIIUt IIC COilpOBOH\)lCIIO Jl.OICYMCIITUJ\.111 110 

CT. 1, npe)1nplli1!1Mal'eJihCIWe ynpaBJielllle Bbi30BCT llpC/111p111111Ma'fCJIH 1IpCI(OC

TU8IITb /10KyMeiiTbl, ll onpe)1eJIIIT 11e MeUee qeM 15-)1UeBilbiÍÍ CpOK /~JIH BblliOJI

Uellltll 3TOI'O o6H3aTeJibCTBU, ll 113MelleiiiiH B npeiJnplllli!MaTeJlbCKOe 

CBII)1eTeJ!hCTBO 110 npe)1bHBJICIIIIH )101CyMeiiTOB lle BIICCeT. ECJIIl ll3Mel!elllle Ka

caeTCH pa3MCpa npe)1MeTa npc)1np111111MUTCJlbCTBa ll ne 060CIIOBaUO /10KYMCII

TUMII no nacTOHII!CMY 3UKolly, npc)1npllliiiMUTeJlbCKOe ynpanJiellltC peWIIT 

8 CUMOCTOHTCJlbiiOM pa361lpUTCJlbCTBe, 'ITO npC)1npi!IIIIMaTCJlbCICOe npaBO 8 -

o6'hCMC 3UHBJICilllbiX 113MCIIClutií 110 3UHBJ1CIUUO IIC 8031UIKJ10. 

(3) EcJIII 113Melleiii1C )1UllllbiX np11B0)111T K 113Meneiii!IO MCCTIIOÍÍ KOMne

TeiiUIIII npc)1nplli111MUTeJlbCICOf0 ynpaBJiellltH, TO CO i!IIH B03HIIKIIOBeiUIH 113Me

IICIUIH HBJIHCTCH KOMilCTCIITIIhiM K neiícTBliHM 110 HaCTOHUI.CMy 3UKOIIY, CCJlll 

B /1UJlblleÍÍIUeM ne IIOCTaiiOBJieliO 110-llpyroMy, TO npe)1np111111MUTCJlbCKOe yn

paBJiei!IIC, KOTopoc TCppiiTOplla.llbiiO COOTBCTCTBye'f IIOBOMY IOPllllllqCcKOMY 

a11pecy, nmt MCcTy nocToHmwro ,.;nTeJibeTna npeAnpmmMaTeJIH, a n cny•me 

Jarpanuquoro nnua - pa1pcmennoMy MecTy ,.;nTCJibCTBa, Mecry npennpnun

MaTCJibCTna IIJIII al(pecy <!JnnnaJia, npnqeM 11 B TOM cny•me, KOrlla npennpmm

MaTeJib lle BbiiiOJ!IIIIJI CBOIO o6H3aiii!OCTb no CT. 1. )J;enonp011380)1CTB0 

O lla.JIO~CIIIUI UJTpaťfla, llpiiOCTUIIOBJICIIIIII llpCJl.llpllllltMaTCJlbCKOi't Jl.CHTCJibiiO

CTII ll OTMCI!e npe/1np11111!MaTCJlbCKOfO C811)1CTCJlbCTBU 3UBCpWaCT TO npc)1np11-

HIIMaTCJibCKOC ynpaBJICI!IIe, KOTOpoe )1aUUOe )1eJionp0113B0)1CTBO naqaJio. JIIIUO, 

06H3UIIIIOC IlO 3UIWHY 6b1Tb 3aJ111CallllhiM B TOprOBOM peecTpe, K JaHBJICIIIIIO o6 

1131\tCIICIUill KOMMCpliCCI(OrO lla.38UIIItH, IOpltJl.lt"'ICCKOfO aJ].peca, MCCTa npcll,llpll~ 

HIIMUTCJibCTBa, a 3UfPUIUJllliOC JllfUO - 'fai(~C K: 3aHBJICIUIIO 06 H3MCIICIIIIII aJ].~ 

peca <!JIIJlllaJIU npe)1bl!BJIHeT llOKYMCIIT o6 IIX 113Mellelll!ll B TOpfOBOM peeCTpe. 

ECJIII Melll!eTCH MecmaH KOMneTel!UIIH npe)1npiiiiiiMUTCJlbCICOfO ynpaBJiellltH I!O 

nepnoMy npei\JJOl!;eiiiiiO, nepBOIIU'IaJlbllOe KOMneTCIITIIOC npe/1l!p111111MaTeJibC

KOC ynpanJieliiiC 06H3allo nepe)1aTb )1eJIO IIOBOMY KOMncTellTIIOMY npe)1np111111-

MaTeJlbCKOMY ynpaBJielllliO 110 15 )1lleií CO LJIIH, ICOfllU 06 113MeUCIIIIIO MCCTIIOll 

IWMJlCTCIIUIUt CMY CTaJIO li3BCCTIIO. 

( 4) EcJIII MeliHIOTCH )1Uilllhle 06 OTBeTCTBelliiOM npellCTaBIITCJie, npe)1npll

IIIIMaTeJib o6H3all llpllJIOl!;l!Tb K 3UHBJJCIII!IO )101CyMeiiTbl 110 §46 IIUCTOHll.lefO 

3aiWIIU, a npe/111p111111MUTeJlbCKOe ynpaBJielllle 8 CJiyqae, qTo lla311U'ICilllbiÍÍ npc)1-

11p111111MUTCJICM OTBCTCTBCIIIIhlií llpCJl.CTUBIITCJlh O'I'BCllaCT YCJIOBHHM npCJl.Hplt~ 

IUIMUTCJibCTBU, BIICCCT U3MCIICIIIIC B peCCTp npe,!l.npliiiiiMUTCJlCií ll Oll,IIOBpCMCHIIO 

o6 3TOM npouu<jlopMIIpyeT npe)1npimnMaTCJIH. Eem! lla3llaqenHhiÍÍ npCAnpmm

MUTcJICM OTBeTCTRellllhiÍÍ 11pC/1CTaBIITCJlb Ue OTBeqaeT ycJIOBIIHM npe)111plli111-

MUTC.llbCTBa, liJI U CC.lllt y npCJl.llpltiiiiMUTCJIH O'I'BCTCTBCIIIIhliÍ llpCJJ.CTaBHTC.llb IIC 

ycTatiODJICII, XOTH 3UICOII :noro Tpe6yeT, npCJl.llpniUtMUTCJibCI(OC ynpaBJICIIIIC 

Ua•meT npoue11ypy !10 11pli0CTUIIOBJICIIIIIO npe)1np111111MaTeJihCTBa. 
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an tcchnologies s.r.o. 3at.::on o npt'JJ.npiiiUIMaTcm,cnw 

TJIABA II 

KOHll,ECCHOHHb/H JIHCT 

§50 
llpnna):IJJClKIIOCTII 3aHBJICJIIIH O KOII!ICCCIIII 

1>1!311'1CCKOC JIIII.IO, KOTOpoe llaMepeno npeanpiiiiiiMaTb B 06JiaCTII pa3-

,JIOI'O npeanpiiiii!MaTeJibCTBa, o6H3aJIO nonpOCIITb O BbiL\a'le KOII!ICC

BCTCTBYIOU\CC npeanpnnnMaTcJibCIWe ynpasnenne no MecTy ero 

na na TeppnTopnn qewcKoií pecny6mnm. IOpnun•wcKoe JIII!IO, 1w
••epeno npeunpiiiiiiMaTb B 06JJaCTn pa3pCWIITCJJbnoro npeunplllniMU-

1, 06H3aiiO nonpOCIITb O Bl.lll.a 11C KOIILI,CCCIIII COOTBCTCTBYIOIU,CC 

nMaTCJibCKOC ynpaBJJCHIIC no ero IOPIILIII'ICCKOM)' aupecy. 3arpallll'l

lfCCJeOe JHIU,O, KOTOpoe IIC opraiiiiJYCT C LI,CJibiO npeJ.(nplllutl\laTCJibCTBa 

ropnn qerncKoií Pecny6nnKn cj>nnnaJJ, nouaeT 3aHnneune o nbiLia••e 

ll B COOTBCTCTBYIOil\CC npe)lnpiiiiiiMUTCJibCIWC ynpaBJJCIIIIC no CI'O pa3-

•IY MCCTy lKIITCJibCTBa 11a Tepp11TOp1111 qCUICKOlt pecny6J1111<11; CCJIII 

llaJJbiiOC COOTBCTCTBIIC npeunpiiiiiiMUTCJibCKOI'O ynpaBJJCJIIIH )\JIH 3TOI'O 

b3H OIIPCLICJIIITI, no pa3pCIIICIIIIOMY MCCTy lKIITCJibCTBU na Tepp11TOplln 

pecny6mnm, TO TeppiiTOpnaJJbno COOTBCTCTnyiOil\IIM HBJIHCTCH npeLI

I'CJibCICOC ynpanneune no MecTy npe!lnpmmMaTcJJbCTBa ua TeppnTo

cKoi'! Pecny6mnm. 3arpanll'moe cj>n311'1cclcoe JIII!IO, IWTopoe c l!CJJbiO 

IIIMaTcJJbCTBa opranmyer na TeppnTopmt qemctcoií Pecny6nnKn cj>n

~aeT 3UHBJICJIIIC O BbiLia'le ICOII!ICCCIIII COOTBCTCTBYIOIIIcMy npeunpn

bCKOMY ynpanneumo no aupecy cj>nJmana 1arpann•moro JIIIIIU 8 
pecny6mnce. 3arpaml'lnoe 1opnun••ec1coe JIII!IO no)lacT JaHBJlCIIIIe o 

:OIIl\CCCIIII COOTUCTCTBYIOil\CMy 11pC)IIIp111111MUTCJibCICOMY ynpaBJlCIIIIIO 

v cj>nmmJta 3arpa1111•moro Jliii!U n qewcJcon pecny6mnce. 

ripnnawrc)KHOCTIJ 3a5IBJICIIIHI o Konueccnn onpe,neJICIIbi ananornquo 

! - 4 ll §46, CT. I, 2, 3. ITpe)IMCT npeunpmm~JaTCJJhCTna HVlK!lo u 
II O KO!l!ICCCIIH B HOJUIOM IIm! '!HCTll'lllOM o61>CMC npiiBCCTH ~O npn
l 3. 

EcJIII LIJIH npeunpmmMaTeJUI onpeueneHhi npoq>eccHonaJibHbiC mm 
pe6onaHHH, K 3WIBJiemno o Kmmecciiii npnnarmor: 

pH3H'lCCI<OC liiiUO: 1\0KYMCHT, AOK33b!BaiOIJ.!IIÍÍ npo<!>CCCHOHaJJbJiyiO 

'YIO KBaJIH<!mKaumo OTBCTCTBCIIIIO!'O npCACTaBIITCJIH, 

opiiJJ.li'ICCIWC Jmuo: ~oKyMein, ~oicaJhiBmon•uií npoťfleccnoiJaJlbii)'IO 

YIO KBaJlllcplll<ai\11!0 OTBCTCTBCIIIIO['O llpC)ICTaBIITCJ!H. 

tcchnologies s.r.o. 
Jal\:011 O 11pť'J\IIp111111MaTCJII,CTII(' 

l, ll IIC liMCCTCH .1111 llpCIIHTCTBIIH ~JIH 11pC}.liiPIIIIIIM:lTC.rii~CICOií J.lCH-

:JIII liCI\OTOpOC )'CJIOBIIC HO CT. i HC BbillOJIHCIIO, IIJIII CCJHI C Bbi){é.l

CIU~,IIC :on~aCCH COOTBCTCTDYIOLUUÍÍ 110 npltJIOa\CifiHO 3 IJUCTOUII(C

opt dli l OC)'HapcTBCHIIOI"O ynpaDJICHU.H, llpC,niipiiiiHr·,.laTCJ1hCKOC 
C 3a5IDJITCJIIO OTKa)KeT. 

:JIII O.LJ.IIOBpCMCIIIIO C 3UHRJICIIIICM O 1\:0JIQCCCIIJI ·npC/l.llplfiiiiMUTCJibC

UICIIIIIO npe)lJlUI'UCTCH !l,JIH COI'JiaCOBUIIIIH YCTUIIOBJICIIIIC OTBCTC'f'BCII

CTUIHITCJIH, ll CCJIU llpCL(Jiarael\tOC JIIIQO BhlnOJIIIHCT YCJIOBIIH 

lUI<OIIOM, npeunpiiii!IMaJ'CJ!bCKOC ynpaBJJCIIIIC npiiMCI' pC;IICIII!e o6 

lilii OTBCTCTBCIIIIOI'O DpCLICTaBIITCJlH COBMCCTIIO C petuCIII!CM o Bbi
CCIUI. 

lCJ{npiiiii!MaTCJ1hC!(OC ynpaBJICIII!C np!!MCT pCll!CHI!C no 3a5!BJJCIIIIIO 

H B cpoK no 60 nneíí nocne cro no):laqu, ecJm n npl!J!OlKemm 3 ne 

IO T!O-ApyroMy. Jllll!Y, npiiBCLICIIIIOMY B §5, CT. 4 npe)lnpiiiiiiMU'I'CJII

JJCIIIfC Bl.IL(UCT KOIIQCCCIIIO IIU CpOK pa3pCIIICIIII~ro llJlOii\IIBaiiiiH. ~ 
pewenn11 o BbiLia•oe Konueecnn npeAnpmmMaTCJJbCKoe ynpanJlemoc 

lllllbiC no §54, CT. 2 nyi!KTbl a)- e) IIJJII 1\UIIIIble no §54, Cl'. 3 nymc-

1 onpe)ICJIIIT ycnonn• npennpmiiiMUTeJlbCTBa no §27, cT. 2. 

§54 
Bhl~a qa h:onuecclfoimoro JIIICTa 

)111\CCCIIOI!IIbllt JIIICT Rbii\UCT npeunpiii!IIMUTCJibCICOC ynpanJICI!IIC 

1UTCJIIO B 'J'ClJCIIIIC 15 )l.IICiÍ CO }.OIH, KOI'll.a pCIIICIIItC O Bhl,[l,UtfC I\:OII
'nJIJIO B 3aJCOIHIYIO CIIJJy. 

KOIU..I,CCCUOHHOM J11ICTC C}lli"3IIlJCCKOI'O JillUa VKa3 b!BaiOT: 

L, Cl)H~liiJJIIIO, pOJ(OBOfi IIII)J;CKC, CCJ1ll OH Bbi.Jl~Il, JIIJa"tiC n;aTv pO)f()..J;C-

1HHILM3TCJI51 II Cl'O MCCTO )f(JITCJihCTBa, y 33I'paiiii"tiHOI"O JI~ILa _ MC

Hnoro lKI!TemCTna BIIC TCppiiTOpiii! qClUCIWiÍ Pccny6JIIIKII, MCCTO 
1 B qemc~on Pec~y6nni(C (ecnn BbiJlaH BIIA na lKIITC}JbCTBo), anpcc 

qeWCJ,OII PecnyoJJIIKC II IIMH, I!laMI!miiO, I!OCTOHHIIOC MCCTO lKII

~~cc.:ro lKI!TeJ!bcTna B qcwcKOíí Pccny6Jim:e oaneny1omcro <lliiJII!a
~I\oa Pccny6HnKc, 

IMepqeCKOC l!a3Ba!III.C II II):!C!ITIH!l!!Kai.[IIOIIIIbiÍÍ IIOMC]J, CCJIII Oll I!pll-

1\MCT I! MCCTO i1pC;:[I1p!IIII!MaTCJ!bCTBa, 

ťAnpiii!IIMaTcJibCTBO npOMhiUIJIC!Illh!M CIIOCo6oM. CCJIII )lCHTCJlb
,CCTBJI5ICTC51 ::rnn.-1 CIIOC060M, 

I\ )J;CiÍCTBII5I KOHUCCCHOHHoro JliiCTa, 

Y Dbi.LJ:a"tJH Konueccnonuoro JIIIcTa 

: B03llll!monemm npana oeyu[ecr~;.HTb npennpmmMaTc.m,c1~y10 llc-

,... 

[lacmh rwmaepmlVl. flpeiJtlpmttuuutU!llbCK.oe ceuiJemeJfbCmeo. 

(4) 3aHBIITCJih 065!3all TRKlKC Hp!IBCCTII B 33HBJICH!lll )\aHI!b!C, onpe):!C

JICHI!b!C no COOTBCTCTBYIOIUIIM nOJJOlKCIII!HM, II )\OK33aTb !lX I\OKYMCH1'3MII, 

neo6XOAIIMbiMII AJUI TOI'O, q·ro6b! COOTBCTCTBYIOIQIIiÍ opral! rocy).{apCTBCH!IO

ro ynpaBJJCIU!5! MOr onpe):!CJIHTb CBOIO TO'!KY 3pCHI!H ll O §52, CT. I 1!3CTOHIUCrO 

3aKOHa. 

§51 
(1) Ecmr npeAnpHnnMaTeJihcKoe ynpanJieune onpeACJIHT, '!TO npiU!aA

rrelKHOCTI! 3al!BJICHI!5! O KOH!ICCCI!H I!C Bbll10JII!CHhl, OHO o6paTUTC5! K npe):l

npi!HllMaTCJl!O B TC'!CHHC 30 AHCÍÍ noCJIC noJiyqeHI!l! 33l!BJICHH5! C llpCAJIOlKCI!l!CM 

ycrpaHHTb HCAOCTaTKI!. B HCM OHo onpeACJII!T pa3yMHhiÍÍ cpoK AJ!l! nx ycrpa

HCIII!l!, HO HC MCHblUC, qeM 15 AHCJ!. fl o cepbC3llb!M npii'II!HaM npCAI!PIIIII!Ma

TCJibCKOC ynpanJicnne MOlKCT no npocb6c npeunpnuuMaTeJJl! nonropno 3TOT 

cpoK npoAJli!Tb. CpoK, npnnenell!lblll n 3TOM o6paiueHmt, 11e BKJ!IO'IUIOT n c

pOK LIJlH npiiiiHTitH pelUCllltH O Bb!Lia'IC KOII!ICCCIIII. 

(2) EcJII! npeAnpnHnMaTCJJb B onpeACJieHHbil! um! npoAJICHHbiií cpoK yc

TpaHHT IICI\OCTaTKI!, !1pCUI1pi!HHM3TCJibCKOC ynpaBJICHIIC HaqnnaeT npouc

AYPY paccMOTpCHIIl! 335!BJICHHl!. Ecnn npeAnpnHHMaTCJib IICAocTaTKH BoBpCMH 

HC ycTpalii!T, npCAnpHHIIM3TCJ1bCKOC ynpaBJJCHIIC npoueAypy OCTaHOBHT. 

§52 
PaccMOTpCJntc laHBJJCIIIIH 

(I) EcJin ).{JIH ocy!l!CCTBJJeHnH npcAnpl!I!I!MaTeJJbCKol! ACl!TeJibHocTn no 

COOTBCTCTBYIOIUI!M npCAHIICal!lll!M IIJJI! npHJJOlKCHI!IO 3 IIRCTOl!IUCI'O 3aKOHa 

npeAIJOJiaracTcl! comacnc, I!JIII pa3pewenue, nn11 oT3biB opraua rocyAapcTBeH

noro ynpaBJICIII!H, npeAnpmmMaTeJihCKOC ynpaBJICHI!e npenbHBHT eMy 3al!n

JICHIIC O KOIIUCCC!II!. 3TOT opral! )\O!IlKCH 3RI!l!Tb n0311UIII0 AO 30 AIICÍÍ OT 

noJiyqeHHH 335IBJICHHH, CCJIH B npiiJJOlKCHIIII 3 !IC yCTaHOBJIC!IO no-ApyroMy. 

BpeM51 JToro paccMorpcnl!l! ne BKmoqaercH B cpoK AJIH BbiAa'IH KOHI\eccnon

noro JII!CTa. 3Ty nolllliii!O npe)lnpmmMaTCJibcKoe ynpanJICIIIIC ue Tpe6yeT n c
JlY'•ae, KOI'LIU opral!, npiiBCLICIII!bJi'i ll llpii!IOlKC!IIIII 3 naCTOHiliCI'O 3aiCO!Ia, 113)\aJJ 

pClllCIIIIC O Bl.IJ],ft'IC corJJaCIIH C npennplUIIIMaTCJlbCKOiÍ .LJ.CHTCJibiiOCTbiO Ha OC

IIOBaJIIIII coomeTcrnyiomcro npanonoro npeAm•cmmu. 

(2) Eem! 3Toro rpe6yeT xapaKTep npennpnuuMaTeiibCTna, !!JIH ecJIH y n

peAnpii!IIIMaTenbcKoro ynpaBJIC!llfl! CCTb HCKI!C COMHCIIHH, OHO MOlKCT nonpo

CHTb OT3b!B U y ).{pyri!X OpraiiOB, KOTOpblC 06H33Hbl 33IIHTb n03l!I\HIO IIC 1103lKC, 

'ICM B cpoK no CT3TbC I. 

§53 
Pemenuc o leoHuccclm 

(I) .l(o !!pli115!TIIll pCUIC!ll151 O KOI!I.{CCCII!I npeAnpl!IIIIM3TCJ1bCKOC ynpaB

JICHIIC Bb15ICHHCT1 DbiiiOJIHCJlbl JIH 06UJ.IIC H CIICUilaJibHbiC ycJioDH51 UpC.UlipHIIH-
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(/acnlb 'lenwepmCUI. flpeOnpt~mLuameJfbCKOe ceuiJemem.cmeo. 

(3) B Koiiuccc!loiiiiOM JIHCTe IopuAJI<JecKoro mma yKa3hiBaioT: 

a) KOMMCp"l!CCKOC IIH3BaiiUC, IOp11,[1UqccKHf1: a)lpec, II,UCHTHcl)IIK3UHOB.Hblfi 

HOMCp, CCJIU OH Bbi,[(aH, y 3arpaiiUt:[IIOrO JliiUa- Tal\)KC MCCTO ctmmHlJ13 B 4cm
CK0i'I Pecny6JIHKe 11 !!Mll, 4>aMI!JIHIO u nocToHIIHoe MCCTO lKHTenhCTBa (a raK

lKC MCcTo lKHTCJJbCTBa n qemcKoií Pccrry6JJI!Ke) ero J>!Benyiomero, 

b) npeAMCT npcAnpiiHHMarenbcTBa, 

C) npeAnpi!HIIM3TCJibCTBO !1p0MbllliJ1Cilllh!M cnoco60M, CCJIH ACHTCJ!b-

HOCTb OCYIUCCTBHSICTC51 3THM CIIOC060M, 

d) CpOK I\CllCTBH5! KO!I!ICCC!IOIIIIOrO J!l!CTa, 

e) )\aTy Bh!llaqn KOH!ICCCHOIIIIOI'O J11!CT3, 

f) uaTy no3m1KIIoneiiiiH npana ocymecrBJlHTb npeunpnmiMaTCJJbcocyoo ue

HTCJIDIIOCTb. 

§55 
KoMy nochrJJaJOTCH K.omm r<:ouu.eccuouuoro nucTa 

(I) ITocTal!OBJICHIIC §48 AeiícmyeT anaJIOrii'IHO. 

(2) ITpeAnpHHIIMaTCJJbCKOc ynpannem1e BbiChiJiacT Komno npanoMO'I!IO

ro pCiliCIIIIH O BhlllattC KOIILI,CCCIIII ll KOriiiiO KOHUCCCUOHHOI'O JIUCTa IIJlli Dbi-

11I!CKY 113 nero, pcwenne o ero 113MCHCHIIH l!Jll! OTMeHe, a raKlKe LlaiiiibiC 

O BpCMCIIIIOM npcKpUil\CIIIIII 11.011 np!IOCTUIIOBJICII!III IlpC)InpiiiiiiMaTC!IbCKOI! )IC

HTCJibi!OCTII, uml APYfi!M Aoronopell!lhiM cnoco6oM coo6macT o AaHHbiX pa3-

peWI!TCJJbHoro npeAnpHIII!MaTeJihCTBa u o npc;:[npniiiiMaTCJie TaKlKC TOMY 

oprany, KOTOphllř )\J15! Bbl)\a'll! IWIIUCCC!III npeACTaBIIJ1 CBOC OTIIO!UCHI!C no 

§52, CT. I nacTOHIUCro 33IWna. 

§56 
JiiJMCIICIIIIH ~allllhJX, yK:a3alllthiX B JaHBJICIIIIII O ICOIIUCCCIUI 

(I) ITpcAnpnni!MaTenh AOJJlKCII coo6mnTb HpennpiiHHMareJibCKOMy yn

panrremuo 060 BCCX 1!3MCHCI!II5!X ll 1\0IIOJIIICIIIIHX OTHOCIITCJJbi!O J!aHHbiX I! ).{0-

KYMCHTOB, KOTOpb!C llpi!JJaramiCh K 335!BJICHl!IO O KOHUCCC!lll, II npCI\b5IBIITb 

COOTBCTCTB)'!Oill!!C 1\0KYMCH'J'bl B CpOK 1\0 15 1\HCÍÍ CO LIIIH IIX B03IIIIICIIOBCJIIIH. 

,IJ,JlH C006tUCIIIIH 06 113MCIICI!III110p11LIII'ICCKOro aupeca, U)lpeca nOCTOHIIIIOI'O lKII

TCJibCTBa, ll- 8 CJJYlJaC JarpalllfliiiOfO JIIIU,a- 1131\tCIICilliH anpeca pa3pClliCIIIIOJ'O 

npe6biBiliiiiH, MCCTa npCA11p111111MaTCJlbCTBa 11!111 anpeca cpll!lllaJla 1\Ci'!CTBYCT 

§49, CT. 3. 
(2) Ha ocnonamm 3aHBJJCIIIIH 110 cT. 1 npennpnimMaTeJJbcKoe ynpanJie

une B 3aB!ICIIMOCTII OT 06CTOHTCJlbCTB llpiiMCT pCWCIIIIC 06 113MCIICIIIIII B KOII

LI,CCCUII, BhiJl.UCT ICOIII~CCCHOIIIIhlií JIIICT C lt3MCIIClllll.IMII .ll:ftiiHhiMH HJUI npltMCT 

pciiiCIIIIC O 11p110CTUIIOBJICIIIIII 1\CHTCJibiiOCTII IIJlll OTMCIIC pa3pCWCIIIIH OCYU!C

CTBJIHTb npeunpiiiiiiMUTCJibCKYIO LICHTCJibiiOCTb JIJlll B IIIICbMCIIIIOM BIILIC npo

ll!lcpOp~lllpyeT npeunpmmMaTCJJH o6 113MCIIC!IIIHX B peecTpe npcunpiiiiiiMUTL'JICi'!. 
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1rian tcclmologics s.r.o. 
3a~.:on o npcJl.IIJliiiiiiMaTcm.cnu.· 

) I13MC~ICIIIIH L(UIIIIl.IX, KUCaiOIIUtXCH p3.3MCpa npCL(MCTU npe.a,npiiiiiiMUTC.IIh~ 
c.JJOBIIII IIperuipiUIIIMUTe.IIbcJwií n:cHTCJibJJocTJI, npctJ.np•nn1MaTCJibCJ<:nc Yn

IC ocyruecTBitT 113MCHCIIIICM pememra o Bbi.UU•Je 1eouuccc1111 . B cJly•;ae 

IIH Pa:JMepa npCIIMCTU npe11npumiMUTCJibCTBU 0110 Bbi/1UCT IWIIUCCCIIOII
T C 113MCIICIIIIbiMII/1UIIIIbiMII B cpOk: HO §54, CT. 1. 
'tljJH npOUC/1ypbl no 113MCIICIIIUO pCIIICIIIIH O BbiJ1U'IC IWIIUCCCIIII /1eiÍCTB)'

IOfii~IIO noCTUIIOBJICIIIIH §§52 ll 53. IIPOUCI1YPY 11JIH lllMCIICIIIIH YCJIOBIIÍÍ 

>IX B pCillCIIIIC O Bbi/1U~C k:OIIUCCCIIII no §27, CT. 2 npe)lnpiiiiiiMUTCJibCIW~ 
IIIIC IIU~IIIIUCT no C06CTBCIIHOií IIJIII %CÍÍ-11116y11b !1pyroií IIIIIIUIIUTIIBC. EcJin 

IIIIMUTCJ!b npC/1CTUBJIHCT MH ymepa</1CIIIIH YCTUIIOBJICIIIIC IIOBOfO OTBCT

'0 npe11c:anuTeJin, npeJ1np111111MUTCJibC~<:oe ynpanneuue ero 011o6pneT 8 _ 

neJibllou npoue11ype. 

FJIABA ll/ 

AHHYJIHPOBAHHE IIPABA HA 
rPEJ(IIP HHHMATEJibCKYIO J(EJITEJibHOCTb 

§57 

lipana '.~a I1pe)1npiiHIIM3TCJ!bCKYIO /1Cl!TCJ!biiOCTb 3HHyrrnpyeTcll": 

KOHqJII!OII npC/1lljliiHIIM3TCJ!ll, CCJIH B npcanpi!HIIM3TCJibCTBC He npo

r 113CJIC;:\HIIKII IIJIII ynpaBJ!l!IOIUIIÍÍ ll3CJIC):\CTBOM; HO npaBO 3lll!YJIH-

C ll03lKC, qcM IICTCqCHIICM CjlOKa IlO § 13, CT. 4, . 
lpe~<pamcmieM cyulCCTBOBamm IOpimmecKoro JIIII(a, KpoMc cn~aen no §14, 
ICTCqCI!!ICM COOTBCTCTBY!OIIlCfO CjlOKa, CCJIII lljlC):\lljllllll!MUTCJibCKOC CBII .. 

BO llliii KOHUCCC!IOH!Ibl!l JIIICT 6biJJII Bbi):\3Hbl Ha O!IjlCI(CJICHIIOC BjlCW!, 

VAUJiemteM :mrpamt•moro JIIIUa liJ Toproooro peecTpa, 

'CJIII :no llOCTUIIODJICIIIIC COOTOCTCTDYIOlUCfO llpaBOBOfO npCll,ITIICUIIIIH, 

lCWCIIIICM npcL(npHHIIM3TCflbCKOfO ynpaBJICHII51 06 aHnynupOBaHIIII 

IIIIH OCYIUCCTBJil!Tb lljlCJ]lljllllll!MaTCJibCKYIO i(CHTCJ!biiOCTb. 

IlpeurrpmmMaTCJibC~<:oe npano 11e a11uy nupyeTcn ncTC'ICIIIIeM cpo1m no 

~~· c), CCJIII npeJ1np111111MUTCJ!b /10 IICTC'ICIIIIH cpO!~U, IIU k:OTOpb!ÍÍ npe/1-

1 CJibCIWC Yll.OCTODCpCIIIIC IIJIII KOIIUCCCIIOIIIIblií JliiCT Bhi}.].UIIhl, 3UHBIIT o6 
ll cpo1m OICOII'IUIIIIH npeunpiiiii!MUTCJibCICOÍÍ IICHTCJibiJOCTII IIJIII nonpo

IMCIICIUIIf 1\:0IIL.CCCifOUIIOro JIIICTU, Bl.ILI.UHIIOrO lla OllpC.UCJICIIIIbliÍ cpoH: 
ymne. ' 

CIIICKOC CJIOBO «oprávnČnÍ») KOTOpOe 3,UCCJ, 11CpCBO,UIITC51 IGlK «llpaBO>~ 03 _ 

KOpce, pa3pcmemte. Petu,, Tai<IIM o6pa30M, ne II)(CT O JWITCTIIT)'lHIOII,HOI\! 

6o.Uhi npe.unpiiHJIMaTcnbcrua. 

tian tcclmologics s.r.o. 
JakO ll O 1IpC)Uip1111111\1aTCJU,C"I"IIC 

CoOTBCTCTBYIOW.ee npcnuplflllll\mTeJihcleoe ynpanJICIIIIc 110 cT. t, au

T ~pe!1npH1111MaTeJJhCJ<oe npuno no npocb6e npe)(npmmMaTeJIH, conpo

IOif COrJIUCifCI\1 ynpaBJIHIOU(CI'O IIU.IlOrOM, CC.IIII :no COfJIUCIIC TpC6YCTCII 

[lCTCTBYIOIU.CMy 3UKOIIy.38
a) Ecmt npc.n.npiUIIIMUTCJih JTO corJJac;re uc 

liT, npc_unpiUIIIMUTCJibCJ\:OC ynpanJICIIIIC OTICaa;cT n npOCh6e UIIII\'JHI-
lpC/1npiii!IIMUTCJibCk:OC npano. • 

EcJm npano 3UIIIIMUTbcH npeunpmmMUTCJJbcleoii IICHTCJJbiiOCTblo a 11 -

auo IlO npii'IIIIIUM, IIUlBUIII!biM B CT. 2 - 4, npeunp!IIIIIMUTCJIIO pa3pe

IOI(UTb 11p0Ch6y O lUHBIITCJJbiiOM npC/1npii!IIIMUTCJihCTBC IIJIII 3UHBJ!CIIIIe 

e KOIIUCCCIIII B ::noft HJJII CMCa;Hoií npoc!Jeccuu IIC pallbUIC, •ICM no IICTC

JJCT CO 1111H npaBOMO'IIIOfO pCWCIIIIH 06 UIIII)'JII!pOBUIIIIII npUBU 3UIIIJ
lpC,ll11piiiiiiMUTCJlbCKOfi .UCHTCJibiiOCTbiO. 

06 UIIII)'JJIIpOBUIIIUI npana lUIUIMUTbCH npC/111p111111MUTCJibCk:OÍÍ ,~CH
rbiO no CT. I nyui<Tbl a), b), 2, 3, 4 npeJ1npmmMUTCJibCICOe ynpaBJ!eime 

ICI(JJCIIIJH 06bHBIIT HU O(jJJIUIIUJibiiOÍÍ IIIHj>OpMUUIIOJIIIOÍÍ IIOmC COOTBCT

~1'0 paiíomJoro ynpUBJICIIIIH 34 no §45, CT. I I!JIII §50, cr. 1 n no MecTv 

IIIIMUTCJJbCTBU. B o6oHBJiemm ono npnne11eT k:OMMep~ec~<oe 11Ulna1111~ 
~CKOrO JIJIII ~IIJJilJCCI\:01'0 JJIIUU, ero IIJ].CIITIIciJIIKUUifOIIIIhlií IIOMCp, IOpll

·1 aupec, MCCTO npenp111111MUTCJibC1'BU, a_upec lf>UJJIIUJIU JarpaJIIIlJIJOJ'O 

Tepp11Topn11 qeu!CJeoií Pecny6Jm..:n, npe)(MCT npe/1np111111MUTC.~bcma 
.uuynupona11nn npeunpiiiiiiMUTCJJbcleoro npana. 06t.HBJJenue uona,;110 
bCH IIU Olj>IIUIIUJibiiOII lllllj>OpMUUIIOIIIIOÍÍ )IOCI<:C IIC MCJICC 15 IIIICIJ. 

B pewemm o npnocTUHOBJJenm• npenpnmiMaTeJJbc..:oií IICHTCJJbllocTu 

- 4 11pC)IIIp111111MUTCJibCk:OC ynpliBJICIJIIC onpCIICJIIIT cp01c, B 'I'C'ICIIIIC 

) ocymccTBJIHlb npc.nnpmmMaTcJihCTBO neJib3H. Cp01e npnocTauonJie

,np111111MaTCJihCTBa IIC tl.OJJa;cn 6t.ITb 60JiblUC, lJCI\1 1 rOJ ... 

§59 

On!CHHeTcn 

FJIABA IV 

PEECTP IlPEJ(IIPHHHMATEJIEi:í 

§60 

IlpeunpnmiMaTeJibclme ynpaBJICIIIIH ne11yT n npeJ1npmmMaTCJibC~<nx 
)lUIIIIhiC O 11pC)J.11piHIIIMUTCJIHX C 10pllll,II11CCKIIM a_upeCOM, MCCTOI\1 ii\U-

MeeTC5I B BIIJL)' opra11 MCCTI!Ofi <11lMIIHJIC1paUml, tJUCTbiO 1COTOporo 5IBJIHCTC5I 
IIMUTCJihCKOC ynpaDJICIIHC. 

F 

r.1 acnlb 11.enzaepmWl. llpe011ptl11tuuameJtbCKoe cBrt0emeJtbcnl6o. 

(3) Koma pa3pewennc Ha ocymccTBJJeHnc npel(npiiHHMaTeJibCKoií )]CH

TCIThHOCTH aJ-IIIYJIUpoBaHO, 11pClX11piiHIIM3TCJlbCKOC ynpaBJlCHJIC 06H33HO CO

o6!Ul1Tb 06 3TOM opranaM IlO §48 H §55, CT, 2. 

§58 

(1) CooTneTcmywmee npe11npmmMaTCJibCIWC ynpanJiemJe no §45, cT. 1 

JIJJII §50, CT. 1, aiiiiYJJIIpyeT npUBO 3UIIIIMUTbCH npeAnplliiiiMUTCJJbCTBOM, CCJIII 

a) npC/111PliiiiiMUTCJib ya,;e IIC Bb!IIOJIJIHCT YCJIOBIIÍÍ no §6, CT. 1 nyHk:Tbl b), 
c), ..:poMe cnyqan, ~<orua no §6, cT.1 nymn b) npeunpmmMaTCJJbCTBO ocyme

CTBJIHeTcn c cor JJacun cyua no § 12, 
b) noHBJIHIOTCH npenHTCTBIIH no §8, 

c) npeAnpllllliMUTCJJb o6 3TOM nonpoc11T. 

(2) CooTBCTCTBYIOUICe npe!1npiiHIIMUTCJJbc..:oe ynpaMel!ne no cT. 1, UIIIIY

JlllpyeT npaBO 3UIIIIMUTbCH npe/111piiiiiiMUTe.%Ck:OÍÍ /1CHTCJibJIOCThiO IIJIII npiiOCTa

JIOBIIT IICHTCJibiiOCTb no npeJ1JJOa<emllo opra11a rocy11apcmeu11oro ynpanJJeiiiiH, 

lll/1UIOUICro cnoe omowenue no §52, cT. 1 no npn~uue naa,;noro 11apymemtH npe/1-

npmmMaTeJJCM YCJIOBIIií, 011pC.UCJ1CIIIIbiX 8 pCWCIIIUI O BL.J.[l,alfC KOIIUCCCiflt, IIUCTO

HUIIIM 3Uk:OIIOM JIJIII COOTBCTCTBYIOII(IIM113Uk:OIIIIb1MII npeJ1IIIICUIIJIHMII. ÁUUJ!Orllqllo 

npe/1npliiiiiMUTCJibC!<:OC ynpaBJICIUIC 11CÍÍCTBYCT B CJiy~ae, k:Of/1U 3arpUIIIJ~IIOC lj>H-

311'1CCI<:OC JJuuo, IIJJH ..:oToporo npa8o JUIIIIMUTbCH npe/1npnmiMUTCJibc~<:oií J1CHTCJib

uocTbiO 11a wppnTopun qewc..:oií Pecny6mi~<:II o6ycJJonJJeno pa3peweHneM 

npe6b!BUIIIIH na TeppuTopnu qewc..:oií Pecny6mum (§5, cT. 4), 3TO ycJionne 11e 

Bb!IIOJIIIHCT. 

(3) CooTneTcmyJomee npeAnpmmMaTCJJbc..:oe ynpanJJeuue no cT. 1, MOa<eT 

npano na ocymecTBJiemte npe/1npuunMaTeJibCk:OÍÍ 11CHTCJibHOCTII UIIIIYJIIIponaTb IIJJH 

B COOTBCTCTB)'IOUICM pa:!Mepe npiiOCT'diiOBIITb, CCJIII npe/1npt11111MUTCJ!b CCpbC311biM 

06pa:!OM HUp)'IIIIIJI IIJJII IIUpymaeT YCJJOBIIH, onpC/1CJICJIIJbiC pCWCIIIICM O Bbi/1Uqe 

KOIIUCCCIIII, IIUCTOHmiiM JUKOHOI\1 IIJUI COOTBCTCTBYIO[UIIMII 3UKOIIIIbiMII 11pCA1111-

CUIIIIHMII. IlpeunpiiiiiiMUTCJJbCk:OC ynpUBJICIIJIC MO>I<CT UIIIIYJJJtpOBUTb npUBO IIU 

npe)(npllliiiMUTCJibCk:YIO /1CHTCJibiiOCTh TUI<:'.&C no npe11JIO>I<CIIIIIO COOTBCTCT8YIOU(ero 

ynpaBJICIIIIH COUlta.TlbiiOrO 06CCI1C11CIUIH, CCJIII 11pC}l,11p111UIMUTeJlb IIC BbiiTOJIIIHCT CBOII 

06H3UIIJIOCTII no OTIIOUICIUIIO k: I'OCYAUpcmy. IlpeUnpllllllMUTCJibCk:OC ynpUBJJCIIIIC 

Moa<eT UHIIYJUJponaTb npano ua npe!1npH1111MilTCJibCJ<YIO J1CHTCJJbiiOCTb, eCJiunpe/1-

nptmuMaTeJJb IIC ocymccTBJJHCT CC 8 TC1ICIIIIC 6oJICC 'ICTblpCX JlCT. 

(4) B CJIY'Iae, ..:or11a npt10CTaH08HJJJJ 31~cnJJyamumo nm1 pa6oTy o6opy/1oBa

HIIH IIJIII ero 'IUCTII38l, a npeunpliiii!MUTCJJIO npC/1niiCUJIII YC'fPUIIIITb IIC)(OCTUTI~II, 
COOTBCTCTBYIOII(CC npeunpllllllMUTCJibCk:OC ynpUBJJCIIIIC no §45, CT. 111JJII §50, CT. 1, 

MO>!<CT 8 o·me~UIOUICM pa:!MCpe UIIIIYJIIIpOBUTb npUBO lUIUIMUTbCH npeunpiiiiiiMU

TC.IIbCKOiÍ .[l,CHTCJibllOCTbiO liJllf npliOCTUIIOBitTh }l,CHTCJlbliOCTb, CCJIII npe}.].llplllllt

MUTCJih IIC ycTpaiiiiT IIC.[l,OCTaTICII ll TClJCIIItC O.[l,IIOrO fO,llU OT IICTC'ICIIIIH 

Ol!pC)(CJICIIJIOfO CpO!<a, U CCJIII cpOk: IJC onpe!1CJICII, - /10 0/11101'0 J'O)IU OT npli!IHTIIH 

pemeJmH. 
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lJactm. 'lemBepmaJl. UpeOnpmttl..tuame;rbCKOecBuOeme;rbCit!BO. 

TCJihCTBU, )' IIIIOCTjllliiUCB - ll/1pCCOM npe6b!BUIIIIH 110 §5, CT. 4, MCCTOM 11pC/~

np111111MUTC.IJhCT8U IIJIII lj>IIJIIIUJIOM 11a TeppuTopuu qemc1wíí Pecny6mum, na

xounmnxcH ua 11x TepnTopnn. 

(2) B peCCTp BIIOCHTCH CJIC/1YIOUIIIC IIUII!IbiC, Bk:JIIO'!aH ll IIX 113MCIICIIJIH: 

a) 8 C.JJYlJUC ~UJIJliCCICIIX JIIIU - IIX IIMH, ~Pai\UIJIIUO, rpa:+:_uaUCTBO, MCCTO 

a<IITCJibCTBU, B cJJy~ae 3UrpUIIII'III01'0 ljllllllqCCJ~OJ'O JIIIUU - TUk:>I<C UllpCC npe-

6biBUIIIIH o qemc..:oií Pecny6Jm..:e, ecm1 ono pa:~pemeuo, pouonoií IIII/1Ci<C, ecJm 

011 npucnoe11, 1111aqe IIUTY poa</1CIIIIH, 1111CIITUijlu..:auuonHbiÍÍ uoMep, k:OMMep

qecKoe ua:mallltC ll MCCTO npC,ll11p1111IIMUTCJibCTBa, y OTBCTCTOCIIIIOrO npe.ucnt

BII'fCJIH - ero IIMH, lj}aMliJIItiO, rpa~_uaiiCTBO, MCCTO il\IITCJlbCTBU IIJlll an.pec 

npe6LmaiiiiH na Tepp1rropmt llewc~eoií PecnyómtKn, poJJ:onoií llllll,eKc, ecmt 011 

npucnoe11, nua~e 11aTY poa<J1ellltH, 11 y Jarpaun~lloro JIIIUU TU~<::t:e a11pec ljlnmm

JJa n qewc..:oií Pecny6JJu~<:e, a y JaneuyJomero lj>IIJI!tUJIOM 8 qewc..:oií Pecny6-

JIIIKC - ero IIMH, 4-aMIIJIIIIO, rpaii\J)UIICTBO, MCCTO ii\IITCJibCTBU IIJIII U,llpCC 

npe6b!BUIIIIH na Tepp11Topn11 qemc..:oií Pecny6n111<:11, p0/10BOÍÍ tiiii1Ck:C, ecJm 011 

npiiCBOCII, ltiiUlJC JI,UTY po&Jl,CIIIIH; B CJIY11UC IOpit.UII'·ICCKOfO JIIIUU- KOMMCptiCC

k:OC IIU3BUIIIIC, 10pii/111'1CCI<:IIÍÍ U/1pCC, HIICIITIIIjlllk:UUIIOIIIIbiÍÍ IIOMep, a y lj>H311-

lJCCKOI'O JlltQU, HBJIHIOlUCfOCH YCTU811bll\t opraiiOM liJIII ero l.JJICIIOM, Y 

OTBCTCTBCIIIIOfO npC)ICTUBIITCJIH ll 3UBCII)'IOIIICJ'O lj>IIJIIIUJIOM 3UrpU1111qiiOf0 JJI!Ua 

- IIMH, lf>aMIJJIIIIO, rpaiG.UUIICTDO, MCCTO il\IITCJlbCTBU IIJIII anpec npC6biBUIIItH Ha 

TeppnTopml qewcJ<oii Pecny6mum, pouoooií IIII/1Ck:C, ecnu 011 npncnoen, tma

~e IIUTY pO>!<J1CIIIIH, a Tak::t<C aupec lj>IIJJI!ll.JIU 8 qemc..:oií Pecny6mnce, 

b) npci(MCT lljlCI(npHH!!MaTeJibCTBa, 

c) Blili npeAnjl!IHIIMaTCJ!bCTBa, 

d) np01!3B0/1CTBCIIIIOC MCCTO IIJIII MCCTU, 8 I<OTOpb!X OCYUICCTBJIHCTCH npCII

npiUIIIMUTCJibCICUH )lCIITCJihiiOCTh, BI\:JII011UH .[l,UIIIIbiC O lla11UJIC ll 1\:0IIUC npell,

npiiiiiiMUTCJibCI<OÍÍ /1CHTCJibiiOCTII B lili X, 

e) CpOk: J1CÍÍC11l11H npeAnp111111MťlTCJibCk:OfO CBII/1CTCJJhCTBU IIJIII k:OIIUCCCII-

OIIIIOrO JIIICTa, 

f) )IUTa BOlllllk:IIOBCIIIIH npaBU npe)lnpii!JIIMUTCJ!bCTBU, 

g) )IliTY IIU'IUJIU npC/1np111111MUTCJibCTBU, 

h) 11p110CTUIIOilJICIIIIC IIJIII BpCMCIIIIOC npCI~pUU\CIIIIC npe11np111111MUTCJihC· 

KOJí }lCHTC.IIbiiOCTit, 

i) IIUTy npe~<:pUUICIIIIH npC/1np111111MUTCJ!bCT8U, 

j) rrpeunplllli!MaTCJ!bCTBO npDMbiWJICHHbiM cnoco60M ll IIUIIIIb!C O pal

MCpe npC/1np111111MUTCJlbCI<OI'O palpCUICIIIIH no §7a, CT. 8, 

k) )IUI!IIb!C O TOM, IIUIIIIMUIOTCR JIH !1JIH npeunpliiiiiMUTCJ!bCk:Oií J1CHTCJ!b-

JIOCTII pa60T!IIII<II, 

I) o6bHBJJCIIIJC 11 OTMCHa !<OIII~ypca, 
m) nCTynneune IOPIIIIII'ICCJ<oro JII!Ua n JJIII<BIII!aumo, 

n) npCIIHTCTBIIH 11JIH npC)InpiiiiiiMUTCJibCTBU no §8, 
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ian tcclmologics s.r.o. 'la..-:ou o npc;mpnnnM:ncm.cTnc 

niiCOIC IHUIOa\CIIIII.IX ,UCJICiiWhiX 111Tpa<floo, UICJJIOlJaH CUIIICUIIII, IIU.IIO

~pyriiMII fOCY!(UpCTneUULIMII OpraJIUMII B CllH311 C llpe[~llpiiiiiiMUTeJIL· 

pyr11e ,UOilO.IIJIIITC.IIhiii.IC UUIIIIhle, npC}l.OCTUB.IICIIIIhiC npCJl.llpliiiiiMUTC

DpLie Xapmnepii3YIOT ero npeAnp111111MUTeJILCKYIO AeHTeJILIIOCTL. 

I!Cb AOJI:&IIU 6b1Tb 11p0113BCAeUa B Te~CIIIIC IIHTII pa6o~JIX AIICÍÍ co AIIH 

~pe,nnplllllfMUTC.IIhCKOfO CBIIJl.CTC.IIbCTDa IIJIII ero 113MCIICIUIH IIJIII {.{O 

ll co AIIH, KOfAU 06 113MCUellllll, <jliiKCIIpyCMOM B llpCAIIPIIIIIIMUTCJibC· 
rpe, CTUJIO II3BCCTII035 • 

PcccTp HBJIHCTCH ny6JIII~IIbiM AoKyMeiiTOM B TOÍÍ cro 'laCTII B ICOTO· 

~~Ue <jlii311~~Ck:Of0 JIIIQU 3UIIIIChiBaiOT ICOMMep~eCKOe IIU38UI:IIe, npo

-~llble Mecm, B CJiy~ae Jarpa11n~noro JIIIQa - TUK:&e nApec <jliiJIIIUJia 

'" Pecny6mmc, npeAMeT npet:~npnunMaTeJibCTBa 11 IILieiiTII<jliiKU'-111011· 

'P' MeCTa npe/111p111111MUTe.~beTBU, npe/111piiiiiiMUTCJibCTBO npOMLIIII· 

noco6oM, DKJIIo~aH PU3Mep npe/lnpnunMaTeJibc~<:oro npana, AaUUble 

IO.IIb3YIOTCH .1111 IIUCMIIhiC pa60TIIIU~U, npiiOCTUIIOBJICHIIC 11 opeMCIIIIOC 

!IIIIC Jl.CHTCJihiiOCTII, 06bH~JICIIIIC KOfllcypca ll ero Ullll)'.llllpOBUIIIIC, 

UIH npe,nnplllllfMUTCJibCKOII Jl.CHTCJibiiOCTII ll UOilOJIIIIITCJibllbiC f-{UII

OCTaBJiei!ULie npe/lllpiiiiiiMUTeJieM, KOTOpLie xapa1nep113y10T cro npeA

TCJihCICYIO ACHTCJlhtiOCTb, lt B TOií lfUCTII, B KOTOpoií B C.IIVlfUC 

KOfO JIIIUU 3UI111CLIBUIOT KOMMCptiCCI\:OC IIU3BUIIIIC, IOpiiAIIlfCCH:IIň UL{

'IaC 1arpaun~11oro JII!Qa- Tal<:&e nApec <jliiJIIIUJia o qemc1coíí Peclly6-

CIITII<jllllcaQIIOIIIILIÍÍ IIOMep, npe/IMeT npeA11p111111MUTCJILCTilU 

!TBCIIIIbiC MCCTa, npe,unpmntMUTCJibCTBO npOMhlllJJICIIIILIM CI10C060M: 

pa3Mep npeLIIIPIIIIIIMUTeJibCICOfO lipana, IIUIIIILIC O TOM, IICIIO.~LlV

IaeMULIC pa60TIIIIICII, llpiiOCTUIIOBJICIIIIe ll RpeMeiiiiOC npel<pUUjeU;IC 
1CTII, o6~HBJICIIIIC KOHIQ'pca ll CI'O Ullll)'.llllpOBUIIIIC, npCilHTCTBIIH npel.{

CJ1hCICOif Jl:CHTC.11biiOCTII ll l(OilOJIIIIITCJlbiii.IC JJ.UIIIIbiC, npCLlOCTUBJICII

IpiiiiiiMUTCJICM, ICOTOpbiC XapaKTCp113YIOT ero npe,nnp111111MUTCJihCICYIO 

CTb. B ny6mt•moií lfaCTII npc.unpmmMaTCJJbc~oro peccTpa 11axoun~cH 
11pCJl.llp111111MUTCJIJIX C LJ.CiíCTBYIOil{lll\1 llpCJ(IlpiHIIIMUTC.!JhCI~III\t pa3pe

)To 110CTUUOBJ1CIIIIC Jl.CiíCTBYCT UliUJIOI'IIlJIIO 8 CJIY'HlC QCHTpUJibiiOrO 
:t.npmmMa re.rreií. 33b) • 

T)' traCTb pCCCTpa, KOTOpa51 5IBJHJCTCH ny6mit.IHbiM CI1IICKOM IlO CTa

CCT CMOTpCTL ll ACJiaTb H3 HCC ICOIIIII! !!JIH BLIIIIICKH KaJK/IbiiÍ. 

. o rrpoc&6c MOJ!<HO Bbl/laTh oqmnnamnyio KoHmo ny6mi'IHOÍÍ ~ac
I, Bbllli!CKy IIJ1II 38BCpC!!HOC YAOCTOBepenne B TOM, '!TO O!IpC/WJICI!· 

I B pCCCTpc l!CT. ):\JI!! 8H8JIOfli'!HbiX/IClrCTBI!fi C Heny6JIII'IHOÍÍ 'laCThiO 

111.0 )lOKa33Th IOJJHWilJCCKHiÍ HHTepec. 

:~cc'ií Bll)_.!Jf!VIOCTII <flpa3a ac·rano 113BeCTHO» OTHOCIITC5I K 1IpCJ\1Ip1IliiiMU
)11p,m.rici!JIIO (B opnnmaJIC JTa <}lpa3a noo6UlC ue IIMCCT fiOJ(JIC)Kai.U:cro). 

nitarian tcchnologics s.r.o. 3~u..:on o npc;~npmmM~rrcm.cTBl' 

§60e 

llpC)UipHIBU.HlTCJlb BTipaBC I1piifJH.lCIITh B XO)J;C KOIITJ)OJI5I IH . .f I136paH

~pCThC JIIIIXO. ŮTC)TCTBIIC TpCThcro JIIIlla IIC 5IBJUICTCH IIOB0,~.-10!'11 WIH Hpii

HOBflCIIIUI KOUTpOJI51. 

§60d 

(I) fipCA11p111111MUTeJihCKOe ynpaoJieUIIe JIMeeT npaoo pacnopH:.;euneM o6H-

11pe/111pii1111MUTeJIH ycTpUHIITb lleLIOCTUTKII, 0611apy:&ellllhle ripll ocyme· 

~111111 llpC,UilpiiiUIMUTCJlbCKOií }J.CHTCJibiiOCTII. 

(2) B pacnopH:&eunll 110 cT. I npeAnpnunMaTeJihmoe ynpanJicllne ollpe

r COpU3MCp11Mií CpOK LlJIH ycTpUIICIIIIH IICLlOCTUTICOB. 

(3) Pa_cnopH:&eune MO:&IIo onpoTccTonaTL AO IS LIIICÍÍ co 111111 npy~eiiiiH 
Meu11on ~~:omm pacnopH:&eiiiiH. OnpoTecTonanne 11e nMecT npuocmnan

IOW.ero LlCiíCTRIIH. 

FJJABA II 

HE3AKOHHOE IIPEJ(IJPHHHMATEJJhCTBO 

§6I 
(I) HcJUKOIIIILIM npe/lnpnnnMaTeJILCTBOM HBJIHeTCH ocymecTnJ1e1111e lle

>IIOCTII, KOTOpUH HBJlHCTCH 11pCll,MCTOM 1IpCLt11p1111111\1UTCJlhCTBU, 6e3 pa:lpc~ 

IH LlJIH TUIWiÍ LlCHTCJihiiOCTII. 

(2) HeJaKOIIIIhiM npC/IIIp111111MaTeJILCTBOM c•mm1oT TUIC:&e pa3o11oe 11 CJIY

oe 3UIIHTI!e 11pCA11p111111MaTeJILCICOÍÍ AeHTeJibiiOCTLIO B nepiiOA ee npi!OCT:l-

11 no §58, cT. 2 - 4. 

§62 
(I) Ha IOPIIIIII'Iec"oc JIIII!O, ICOTopoe lleJaiCOIIIIO JallnMaeTCH lleHTeJILIIOc

HBJIHIOUieÍÍcH IIPC/~MCTOM JaHBIITeJILIIoro npeAIIPIIIIIIMaTeJILCToa, npeA

IIMaTeJihCICoe ynpaOJielll!e IIUJIO:&IIT UITpa<jl /10 500 000 1<p011. 

(2) Ha wpll/lll'lec•coe JIIILIO, KOTopoe 11eJa1Co1111o JaiiiiMaeTcH ACHTCJihlloc

HBJJHIOmciíc• llpeAMeTOM npo<jleccUOIIUJibiiOfO IIJIII cneQIIa.JibiiOfO IIJlC/1-

IIMUTeJibCTBa, npe/111p111111MUTCJihCKOC ynpaoJielllle IIUJIO:&IIT WTpa<jl AO 750 

1p011. 

(3) Ha IOPIIIIII~ec~eoe JIIIUO, KOTopoe IICJUKOIIIIO JUIIIIMUCTCH t:~eHTCJILIIoc
HBJIHIOIUeiícn ripCtJ.MCTOM KOIIUCCCIIOIIIIOrO llpCtJ.Ilp1111111\1UTCJibCTBU, rtpCLl,~ 

IIMUTCJibCICOe ynpanJ1e1111e IIUJIO:&IIT WTpa<jl AO 1 000 000 KpOII. 

lfacmb IUWiaJI. JlpeiJnpumuranle.m.cutií. Koumpollb u um•ptu/Jbt 

(6) ):\aHJibiC li3 peCCTpa ll !IX aKTyaJ11138UHIO ITpC/IIIpiiiiiiM3TCJILCI(!!C yrr

paDJICIIll5! nepcAaiOT o !ICII'fPaJihHhii'r yqeT npeAnpiiii!IMaTcJielr3"'l. B nempaJIL

HhiÍÍ )'lJCT IlpC)J.IlpUHJIMUTCJ1Cl1 33TIHChiBaiOT TaiOKe ll3HllbiC CTUTHCTHqeCI\OfO II 

pCfJICTpailHOliiiOI'O xapmaepa, CBH33IIHbiC C rrpc.urrpiiHIIMaTeflbCTBOM. C 3TOI1 

QeJibiO MOJ!<HO 06'bC/1liH51Tb A3HIIb1C ll !1HljlOpM8l!IIIO 113 l!PYrliX !lllljlOpMal!!IOII

HblX CIICTCM II pCCCTpOB. 

(7) )l.allllble 8 ny6JIJI'IIIOÍÍ 'IUCTII peeCTpa npe/111p111111MUTeJibCKOe ynpaB

Jielllle ny6JIIIKyeT. HacToHmce nocTUIIOBJICIIIIC t:~eíícTnyeT a11a.J10ru~uo IIJIH ueii

Tpa!ILIIOro y~eTa npC/111p111111MUTeJieit3
8bl 

qACTh IUITMI 

llPE)l;llPI1HI1MATEJihCKI1M KOHTPOJih 11 
IIITP A()) hl 

FJJABA I 

IIPEJ(IIPHHHMATEJJhCKHH KOHTPOJJh 

§60a 

IT peAnpnmrMaTerrLclmíí KOH'fPOJIL ocymcCTBJilleT B paMKax csoeíí AC5ITeJJb

noc111 npcAIIpiiiiiiMaTeJibCKOC ynpaBJICHHe, KOTOpOC CJIC/I!IT 38 TCM, DbiiiOJIIIll· 

IOTCSI JIII ll KaK o6l!38!IHOCT!I HO 113CTOSIU1CMY 33KOHy, IIOCTUIIOBJICIIIIH IIPYriiX 

JUICOIIOB, OTHOCllll!IIXC!I K npc/lnpmmMaT"'lLCTDy, H yCJiomm npcAnpmmMaTerrh

CTBa fiO KOHUCCCIIOIIIIOMY J1HCTy. I1pii KOHTpOJie Bb!TIOJIIICIIII5I o65I33UIIOCTeiÍ, 

KOTOpbiC DbiTCKaJOT AJill rrpCAIIp11HHM3TCJ!bCTDa HO oco6biM IIOCT3l!OBJICH!IHM, 

npCAIIpliiii!MaTCJ!bCKOC ynpaBJICI!I!C MOJ!<CT ITO'fPC60B3Tb OT llpCAHpllllli~WTCJlll 

ll Jlllll, onpCAeJICJIJibiX COOTBCTCTBYIOIIIIIMII npaDODbiMll llpC/IIIHC3HIIl!MII, COOT· 

neTCTDyiomnc AOKYMCHThl o BbmorrHeHmi 3THX o6HJaHHOCTeíí . 

§60b 

KOH'fPOJihHYIO ACHTCJihi!OCTb B paMK3X IlpCAIIpiiiiHMaTCJILCKOro KOIITpO

Jlll ocy!IICCTBJimOT coTpyAHHKH rrpenHpi!IIHMaTeJibcKoro ynpanrrennH. K KOJIT· 

pomo MoryT 6b1Th npnnwmcHbl npeACTaDHTClll! Apyrnx oprauoB 11 Jlllll, 

onpel(eJICIIIII·IX cooTBCTCTBYJOIUliMit npaoonhii\-111 npel(mtcalntHJ\111. OcyuxeCTBJieim:e 
11pCJI,IlpliiliiM3TCJTLCKOI'O KOH11JOJIH I10,UJIC)J(UT COOTBCTCTB)'IOIUCMY 33l<OIIy

38
bl. 
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r[acllll• tUltllaJl.llpe011pWttLllaJ11ťJif,CI\llt) KmtmpOJtb tt mmpwjn.I 

(4) fipll onpeAC!ICIIIIII pa3Mepa lll'rpa<jla llpiiiiiiMUIOT BO BIIIIMUIIIIe B OC0-

6ciiii0CTII pa3MCp, CCpbCJIIOCTh, CI10C06, IlpOLlOJiíiWTC.llbiiOCTb, a llOCJJC).lCTBIIH 

IIC3UICOIIHhiX }.lCiÍCTilllií. 

§63 

ŮTMCIIHCTCH 

§63a 

(I) Ha <jllllll~ec~eoe JIIIQO, ~<:oTopoe ueJaKOIIIIO JaunMaeTCH /ICHTeJibiiOC

TbiO, HBJIHIOIL\CÍÍCH npeAMeTOM CB060LIIIOfO npe/111p111111~JaTeJihCTBa, npet:~npn

IIIIMUTeJILCIWC ynpaBJ!elllle IIUJIO:&IIT IUTpa<jl /10 50 000 KpOII. 

(2) Ha <jllllll~ec~~:oe JIIIUO, KOTopoe ueJaKOIIIIO JallnMaeTcH AeHTCJILnoc

ThiO, HBJIHIOU\eÍÍCH npCAMeTOM npo<jleCCIIOIIUJILIIOfO IIJIII ClleQIIUJibiiOfO npeA-

11p111111MUTeJILCTBU, npeAIIPIIIIIIMUTeJILCKOe yllpUBJieltlle Ua.JIO:&IIT Ul'fPU<jl /10 100 

000 ~~:po11. 
(3) Ha <jlnJu~ec~~:oe JIIILIO, ICOTopoe nc3UICOIIIIO JaUIIMaeTcH AeHTeJibiiOC

ThiO, HB.~HIOIJ.1eÍÍCH npeLIMeTOM pa3pe11111TeJibiiOf0 npeA11p111111MUTeJibCTBa, npeLI

npmiiiMUTCJILCICOe ynpaBJielnte IIUJIO:&IIT UITpa<jl /10 200 000 1Cp011. 

(4) fipll onpeAeJiellllll pa3Mepa IUTpa<jla 11p111111MUIOT DO BIIIIMUIIIIe B OC0-

6eHIIOCTII pa3MCp, CCphC31lOCTh, CI10C06, rtpOLlOJ1if\IITCJibiiOCT6 ll llOCJICLlCTBIIH 

IIC3aJCOIIIIbiX LlCiiCTBIIií. 

§64 
DocTauonncnn51 )TOJIOBHoro KO.UeKca40l, OTHOC51ll.liiCC51 K npccnenonanmo 

<lHI3IP-ICCKIIX JJHU II3-33 IIC33KOI-IHOI'O npeL(IIpiiHHMaTCflbCTBa, BCJlC}l.CTBIIC 110-

CT3110BJICIIIIÍÍ §§61- 63a He TepmoT csocro neiíCTDII5!
36

. 

FJJABA III 

HAPYillEHHJI )l,PYFHX IJOCTAHOBJJEHHH 3AKOHA 

§65 
(!) ITpeAIIPHHIIMHTenhcKoe ynpaBJICHHe MOJ!<CT IWJIOJ!<I!Tb na npcA

npiiili!MaTCJIH WTpa<\J 110 I 00 000 Kpoii, ecmi nocJIC/IIIIIil: 

a) HC II33113'1llT D TCX CJIYll351X, B I<OTOphlX OH 065I33ll :no C)lenaTh 1 OT

BCTCTBCIIIIOfO I1pCJ~CT3BHTCfl5I )l;Jl51 pa3pCWHTCJ1biiOI'O IIpC)liTpHIIIIMaTCJibCTBa, 

y, YroHonllhiii KoncKc (BKJIIOtUUI pa3J{CJI <<X'.03HiícmeHllhiC npecrynrrcHnH») ncpcnencH 
na pyccKnfl5I3DIK u ony6nnKOBan B c6opmnzc «Tpn Kllm ttemctwro npana» (Tipm-n, 1998). 
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111 tcchnologics s.r.o. 
3<11.7011 O 11pCJUip111111:\1<1Tl'JibCTBl' 

lC,[ťb5IBIIT CťO Ua:ma'liCIIIIC )];JIH )TDCp)KJ{CilllH l1pCJ1IIpiiUIHrlaTCJ!bCI\O~ 
lCIIIIIO, IJJIU IIC COOÓll.UIT O UpCiqJ8li{CIUIII ero )lC.HTCJihliOCTII l3 c}JVIII\-
'CTBC!Il!OfO I!pC/lCT3BI!TC.~R, • 

: COÓJIIO)l8CT YCJIOBIIÍÍ, OITpC)lCJlCHIIbiX )lJI51 paJpCIJIIITC.lihllOI'O !Ipc:J,~ 
'CJlbCTBa, ,.. 

C06JUO/lUCT 06H3UIIIIOCTCÍÍ, Ol!pC/lCJICIIIIb!X n §31, 
co6mo~aeT o6HJUIIIIOcTeií, onpeAeJJellllhiX AJJH ocymecTnJJeiiiJH npeA

~JibCKOII L{CHTCJibiiOCTII CHel{lfaJibllbiMit npaDODbiMII npej:lHIICUIIIIHMII, 

[p~A!lp!!III!MaTCJlbCKOC ynpaBJJCHI!C MOJKCT H3JIOJKI!Th ua npCJ1Upll
W rpacp )10 50 000 Kpon, CCJJII I!OCJIC!lHIIÍÍ: 

Ua3H3'11lT B TCX CJ!y'!a5IX, B KOTOpb!X OH 005!33H 3TO cneJiaTb OT

JfO llpC)lCT8BilTCJl.SIL{JIH 38HBIITeJ1bHOro ITpC,llllpUIIUMaTCJibCTBa,' UJIII 

-IT 11pC)li!pliHUMaTcJlbCKOM)' yrrpaBJICHUIO O cro IIa3Haqcnnn IJJlli 
um ero <~YHKIII!H, 

COOÓUJ.HT O H8.li8JIC U KOHUC ,r:tCJJTCJlhHOCTU B 11pOli3BO)lCTBCIIHOM 

lnplliii!MaTeJibCKOMY ynpaBJJCII!IIO. 

pennpi!HIIh!aTCJibCKOC Yllp3BJJCHI!C MOJKCT II3JIOJKI!Tb Ha rrpcnrrpn
UJTpaqJ !10 20 000 Kpou, CCJII! IIOCJJCnHIIII: 

COO~Il.{IIT O H83H8tiCHIIII OTBCTCTBCHIIoro I1pC.liCT8BIITCJlH B CJIVIIac, 
HeD05!33TCJibl!O, -

coo6mnT, '!To 011lCTCTBCHIIhii1rrpencTaBnTcJJb yJKc Hc npoJKusacT 
lpi!!! qemcKoi1 Pecnv6nnKH 

C006UUIT 06 113Melle;UIHX IIJ;II llOITOJIIIeiiiiHX /.{UIIIIbiX D 3UHBJiemm 

IIMUTCJlbCTRC IIJIII 3UHR.~CIIIIII, IIU OCIIORUIIIIII IWTOporo ObiJIO npn
llle O Dbi/.Ul'IC KOIIUCCCIIII. 

JcnnpnHI!MaTeJJbCKOC yrrpaBJICIII!C MOlKCT H3JI0JKHTb Ha OTBCTCTBCII

;raBIITCJI51 38 uapyWCHIIC 06H33JIHOCTeií, BbiTCI\8IOili.IIX ]lJIH IIero 

1ero JaKoiia, lliTpaqJ no 50 000 Kpon. 

JC.LXI1piiiiiiM3TCJibCKOC ynpaBJICIIHC MO)KCT HaJlO)KIITh Ha JUIL(O, UC 

R ITpC,n:ITpiiHIIMaTCJICM, KOTOpoe IIC BhiiTOJIHUT OÓ5!3éiiiiiOCTh, BbJ~ 
113 JToro 3aKoHa, ll!Tpa1J no I O 000 Kp oll. 

te.unplm~rMaTeJJbCJ\:oe ynpanneune MOiheT uaJio;.tmTh ua npen,npu

<OTOPhlll 3UHBIIJJ O npeMCIIIIOM npe!<pamcmm npe)1npiiiiiJMUTCJihC

,JIOCTII no §31, CT. 7 11 c11ona 11a•uw JUIII!MaThCH npCAIIPIIIIIIMaTeJJJ.

bllocTbiO AO IICTC'JCIIIIH epoJ<a 11 1apanec 11c cooou]IIJJ o6 JTOM .pa1ne 

JM RIIJ1C npennpiiiiiiMUTC.~bCIWMy ynpanJICIIIIIO (§31, CT. 8), IUTpacp 
~Oll. 

•II OJJ;IIOBpCMCHIIblX H3p)'ll1CHII5IX 381\0IIa O,[(HIIM II TCllf )KC JIIIl{Ot-.-l, 

~:GM<~:rpi:llai01'CH O).(IIOBpCMCIII!O, IlpcnnpHIIHMaTCJlbCROC ynpan-

3CI CdHKQIUO li O YCTé.UIOBJICHIIIO, OTIIOCHUJ.CMyC5I 1\ IIaii60JICC CTpo~ 
fOMy Hapy!JJCHHIO. 

n teclmologics s.r.o. 
Ja~.:o11 o Ilpl'JlnpmmM<lTCJit,eTIH' 

qACTh WECTAR 

OJ>I..QME, llEPEXO~HhiE M 
~JIIOqMTEJihHhiE llOCT AHOBJIEHMR 

FJIABA I 

OEIL(HE IIOCT AHOBJIEHHJI 

§67 
TpyAOBbJC 10p11)111qecJ<ne OTIIOWCIIIIH 

IOBbiC !Opl!Jlll'lccKI!C OTHOWCIIII>! MClK/lY npcnrrpl!HIIMaTc.~cM ll cro 

IMII rronJieJKaT IOPIIJlll'lccKIIM nocTaHonneHn>IM o TPYAC. 

§68 
BJaiiMOJ1CÍÍC'rnlle opranon rocyAapcmelllloro ynpanJICIIIIH 

ipraHbl, KOTOpb!C no COOTBCTCTBYIOIUIIM f!OCTaHOBJICHII5IM ITp01!3-

TpOJlb, Bb!CbiJiaiOT KOII!IIO pCiliCII!IH IlO J1CJIY CCpbC3110fO napywc

rpliHIIMaTeneM crreunaJibllbiX rrocTanonnennií cooTBCTCTB)'IOil.tCMY 

·IMUTCJibCKOMy ynpaBJJCHIIIO D TC'ICIIIIC 30 nucii CO )li!H DCTVnJJCli!I5I 

: 33KOHIIyiO CUJiy. B TOT :>KC cpOK coo6w;aiOT TaiOKC COOTBC~CTBVIO
:]IIpiiii!IMaTCJlbCKOMy ynpaBJJCHIIIO O CJJy'!a5IX HeJaKOII!IO!'O npcn

em,cTBa, KOTOpbiC IJa3B3HHb!C OpraHbl o6napylK!IJ111 B XO!lC CBOCÍÍ 

11Jll,.[ HC IIapyruaeTCH 065138IIIIOCTL> MOJliJ8JIHBOCTII37 , 011pC,[J,CJICIIIIa5I 

3YIOil.{HM 33KOIIOM42J. 

pc!lrrpHHI!MaTCJJbCKoc yrrpaBJieHnc nnqJOpMnpyCT n cpoK no 30 !lHcii 

HapylKCI!Hll OTnerrhHbiC CIICl]!laJU1311pOBaH!IbiC oprallbl, B OCOÓCH

aHbl, IWIITpOJIHpyiOIUIIC COÓJIIO/]CII!IC riiriiCHII'ICCKIIX, llpOTIIBOno

paB!IJI H IlpaBIIJI 0C30IIaCHOCTII Tpy)la, a T3Kl!(C oprallbl qCWCKOií 

fii!CIICKIIIIH, O 11apyWCH1!5IX CIICU!IaJibllbiX 110JIOlKCIIHii JIIIUaMH, KO-

čenlivost>> - 3TO cneum\>H'-ICCKan pcamw tietncKoro npana, ne HMCIOll{an 

HIBUJICITTa l3 p)'CCKOM 513bll<C. fl o CMbiCJI)' :no- HCtiTO cpC.lUICC 1\JC)!(.Ll}' CCK~ 

ll cpOKOM .llUBIIOCTII. I-IanpuMcp, HCD03MO)K!IO paCCJIC.UOB31Iiie IICIWTO

fCJlbllhiX npHDUT113UUIIOIIllhiX C.ll;CJIOK, IIOCKOJihKJ' !Ia IIIIX )'CHUIOBJICf!a 

Tb MOJitiUJIIIDOCTH», II CC CpOI< Cll{C JIC HCTCK. 

r 
qacmb mmuUl. J1pe011plllllLltameJlbCKWl KollmpoJlb u mmpaJj1bl 

TJIABA IV 

HAJIO)J(EHHE illTPAl/JOB 

§66 
(I) IIpouenypy uanoJKeHH5! wTpacpa no §§61 - 63a npennp!!lii!MaTeJJbC

KOe ynpaBJICHUC MO)KCT UaiJ:aTb HC IIOT>KC, qeM ,llO O,UHOfO rOL(a CO llH51, Korna 

Y3Hano o HC3aKoHHOM rrpcnrrpnuuMaTenbcTne, u He rroJ)J(e, qeM no mnu neT 

co Jlllll, Kor)la Hapywcmic cocT05IJIOch; ecm1 JTO - nponorrJKa!omcec5! nc3a

KOHHoc rrpennpHHI!MaTCJibCTBO, TO HC 1103lKC, '!CM no fll!TII JICT OT MOMCI!Ta, 

KOma HC3al<OIIIIOC npenf!piiiiiiMaTCJlhCTBO Cll!C rrponOJJJKaJJOCh. 

(2) ,[(CJIO O IIUJIO~CIIIIII WTpa<J!a no §65 npCAIIPIUIIIMUTCJlhCI<OC ynpanJJC

IIIIC MO~CT IIU'IUTb IIC 1!03~C, qcM no 0)1110f0 fOliU CO AIIH, IWI'IIU YJIIUJIO O IJ!a!<

TC, 1!p11RCJ1CIIIIOM R §65, ll IIC 1!03;t;C, 'ICM qepC3 Tpll fOAU CO J111H, 1<01')1U 

npiiBCL(CIIIIhlií cilaKT Cl.l(e ltMeJ1 MCCTO, 11, CCJIII ,[(eJIO B HeBblnOJII-ICIIIIII 06J13aiiii0-

CTII B cpOK, Ollpe,[(eJICIIIIblií IIUCTOHUI,IIM 3UKOIIOM, ne 1103~C, lfCI\1 ttepe3 Tplt fO,[(U 

CO /IIIH, I<OI'AU 3UI<OIIq1JJJCH CpOI< IIJIH Bbii!OJIIICIIIIH o6H3UIIIIOCTII, onpeAMCHHOÍÍ 

IIUCTOHUUIM 3UI<OIIOM. 

(3) lilrpacpbl, HaJIOlKCHHb!C no §§61 - 63a, §65 ll §71, HBJ15110TC5! noXO/lOM 

rocynapcTBeHHoro 6!0/llKCTa qewcKoií Pecny6m!KII, ecrrn cooTDCTCTByiomee 

JaKounoe rrpcanncam!c Hc ycTananmmacT rro-npyroMy. IIpennpHHHMaTcJih

cKoc ynpaDJJCHIIC, KOTOpoe H3JIOJKIIJIO WTpacp, IIMCCT rrpaBO CfO B311MaTb ll 

R3hiCK!IDaTb, npn•IeM ono pyKononcmycTC5! JaKoHoM No337/1992 C6. o6 yn

paBJicmm HanoraMn n c6opaMH, MoancpmmposaHHbiM nocnenyiomHMII 3a

KOHaMn. 

(4) lilTpa<J! no §65, CT. 1- 3 MO)I(IIO llaJJO~IITb Tai<~C IIU JIIIQO, I<OTOpOC 

napyWHJIO IIUCTOHWIIií 3aJC0ll KaiC npennpiiiiiiMUTCJib, OJl.IIUKO, CfO npaBO HU 

npe)1np111111MUTCJibCI<YIO /ICHTCJlbiiOCTb y~e noTCpHJJO CIIJIY. 

(5) lilTpacp no §65 HaCTO>!IUCI'O 3llKOHa /10 5 000 KpOH MOJKHO HaJJOlKHTb 

na MCCTC 'lCKOBOiÍ IIponenypoií, CC1111 HapyWCHIIC o6>!3aHHOCTI!, BbiTCKaiOIIICÍÍ 

113 :noro 3aKOIIa, Ha)J,C)I(IIO ycTauonncHo, ccnH ne.uocTaToqHo Dbironopa, a 
Jli!UO, 11p11DCJ1CHIIOC B §65, WTpa<ll !Ia MCCTC yrrJJaTIIT. J-JaJJOJKCHIIC WTpacpa 

•IcKonoií rrponc!lypoli HcJih35! o6JKanosaTh. YnonnoMo'ICIIIIhiÍÍ coTpynmm 

npcnrrp!IHI!MaTCI1bCROI'O yrrpaBJICHII5! IIMCCT npaBO llaJJOlKCIIHbllÍ WTpacp 110-

JiyqnTb. )l,JJH CfO naJJOJKCHHH ll ITOJJY'IC!IIl5! HCnOJib3YCTC5! 6JIORHOT, CIICUHaJib-

110 npC!lii33I!a'ICHIIbifl nJI5! HaJIOlKCIIIIH ll B311M3HI!H UlTpacpoD 'ICKODOli 

IIJJO!ICilYPOii Upll npoCTymcax41 1. 
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[/acmb wecma.Jl. 06u{tte tLepexoi>ltblť tt :JaKJIIO'lllnU!Jlbflble Twcmmtoe.Jze1ltl!l 

TOpbiC 3aiiiiMaiOTCH }lCHTeJihiiOCThlO, HBJUIIOW:CiÍC.51 11pCW.,1CTOM IIpC,UllpliHUMa-

TCflbCTBa. 

§69 
TonapnmccTna npcanpmmMaTeneií 

(I) ToBapnmecTBo npenrrpmmMaTcncií (n naJlbnciiweM TOJJhKO «Tona

pHillcCTBO>>) HBJIHCTCR COAPYlKCCTBOM 43l npcnrrpiiiiHMaTcrrcií n onpenencHIIOÍÍ 

o6JI3CTII liJI!! 06JiaCT5IX llpC/IIIp!!HIIMaTCJ!bCTBa Ha Of!pcncJJCIIHOÍÍ Tcpp11TO

p11H. 

(2) TonapnmcCTna JamHmaiOT 11 no)lBepJKnsaioT o6m11c nnTcpechiHpca

npimnMaTcneií, KOTOpbiC 5IBJIHIOTCll !IX '!JICH3MII, ll conciiCTDYIOT npaBHJlbHO

MY ocymecTBJJCIIIIIO nx !lC5ITCJibHOCTII. OHII rrpcnb5IRJ15IIOT no npocb6e nnn no 

COÓCTBCHI!Oli IIIIIIUI!aTIIBC oprauaM rocynapCTBCIIIIOfO ynpaBJJCHII5! llpC/lJIO

JKCIIIIH, niH!>OpMaUIIIO ll OTIIOWCIIII5! O ne5ITCJ1bl!OCTII B CBOCÍÍ 06JiaCTII IIpcn

llpiii!IIM3TCJibCTDa. 

§70 
,ll;ocTani<a I<Oppecnoll/lCIIIIIIII 

(1) ,[(JIH /lOCTURI<III<OppecnOII/ICHUIIII, KUl< npUIIIIJIO, llOJlhJYIOTCH noqToií. 

IIpeAnpmmMaTeJJhci<oc ynpanne1me Moa;eT Koppecnonnellumo npy'IUTb Tal<

a;e /lpyruM Yll0611biM CllOCOOOM. 

(2) llpe/lnpiiiiiiMUTCJIIO AOCTaiiJJHIOT !<OppCCilOII/ICIIUIIIO IIU nOCJIC/lii!IÍÍ 

aApec, KOTOphllí npeAnpmmMaTCJJh coo6mnJJ npeanpmmMUTCJlbCI<OMY yllpan

nemuo J<UI< IOpiiAII'ICCKIIÍÍ aapcc IIJIII MecTo npe/lnpmmMaTCJJbCTna. Ecnn npeA

npmmMa l'CJib - 3al'plliiii'IIIOC JIIILIO, y I<OTOporo IIU Tepp11Túp1111 qCIUCI<Oií 

Pecny6nn1<11 ecTb cjJIIJJIIaJJ, KoppecnoHJ1CIIUIIIO AOCTUBJIHIOT 11a nocJICAIIIIii UA

pec, I<OTOpl.llí npeanp111111MUTC.~b C006UIII-~ npC/IIlPIIIIIIMUTCJibC!<OMY ynpaBJIC-

111110 J<aK aApec IJ!IInnana. 

(3) ŮTRCTCTRCIIIIOMY npe/ICTURIITCJIIO IIUI!pUBJIHIOT I<OppecnOIIACIIUIIIO IIU 

noc.~CAIIIIIí aapec n qcmc1wlí Pecnyonn~<e, KOTophiÍÍ nMeeTCH n paenopHa;emm 

npC/ll!piiiiiiMUTCJlbCI<OfO ynpaBJJCIIIIH. 

(4) ,IJ;pyruM JIIIUUM IIUilpURJIHIOT !<Oppecnoii)1CIIUIIIO IIU llOCJIC/liiiiÍÍ Ull-

pec llOCTOHIIIIOfO IIJlll pa3pellle11110f0 MCCTU ;+:IITCJihCTBU D qelliCICOií Pecny6-

Jliii<C, I<OTOpbllí IIMCCTCH R pacnopH;t;CIIIIII llpC/InpiiiiiiMUTCJibCI<O!'O ynpaRJICIIIIH. 

(5) EcJJII aapecaTa, I<OTOpbllí HRJIHCTCH .PnJII'ICCI<IIM JIIIUOM, IIC 3UCTaJIII, 

!<OppccnOII/lCIIUIIH OCTaRJIHCTCH IIU XpaiiCIIIIC B npe!lnpiiiiiiMUTCJlbCI<OM ynpan

Jtellllll, IIU Tepp11T0plllt I~OTOporo IIUXO,[(IITCH MCCTO !l,OCTUDI~ll, IIU ITO'ITC lf.Tllt 

ll UAMIIIIIICTpaTIIBIIOM opraue IIUCCJICIIIIOI'O nyiiJ<Ta, a OT UApCCUTU YAOOIIbiM 

cnoco6oM noTpe6ywT, 'ITOOhl on KoppccnoiiACIIUIIIO 1a6pan. Ec;m no a11pccy 

10p11.[(JilleCI~OfO JntQa IIC 3UCTaJIII IIIII~OfO, I~TO IIMeCT npano 11piii1HTh I~OppecN 

rJOII!lCIIUIIIO, KOppCCilOJI/).CIIUIIIO Jl.CIT01111py10T D npeJl.llpllllltMaTeJibCI~OI\1 ynpao

JICIIIIII, IIU TCpp11'1'0p1111 I<OTOpOrO IIUXO/liiTCH MCCTO npyqCIIIIH, liJI ll lla no'ITC, U 

OT a)1pccanl )'AOOIIhiM CI!OCOOOM Tpe6ywT, q'foObl Oll I<Oppecnoii/ICIIIIIIIO Ja6-
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l tcchnologics s.r.o. 3aKOII O·llpC)(IIplllutr\I:ITC.'lLCTIIt 

c(lu311 11CCI~oe 11.1111 10p11J-(11 11CCii:OC JliiUO ue 3a6epeT IWppecnoHJ.tenumo 

3lliiCiÍ C IUl11aJla .[(CI101111pOBUIIIIH, IIOCJJC.[(IIIIi'l .[(CIIb :noro cp01ca C1111-

}_(0CTUBh:U, )J.Uii\C CCJIII aJJ,pecaT O llCI101111p.ODUIIIIII IIC )'311UJJ, 

§71 
pOUCAYPbl B paMKUX HUCTO>IIliCfO 3aKO!Ia f!0)1JIC)!(aT 33KOHY 06 a/1-

'HBHOM .UCJIOI1pOH3BO)I.CTBC45l, CCJUI UaCT05UlUJi1 3aKOH IIC OIIpC.UC

yroMy. 

l TorO, KTO ycJIO)!(I!l!eT )1CJ10, B OC06CHUOCTII TaK, '!TO, !IC IIMCl! Ha 3TO 

II'·!IIH, I!C l!BIITCl! 110 Bbl30BY !!pCJJ:!Ip!Uli!MaTCJibCKOfO ynpaBJICIUI51, HC

apCAbiJJ:YiliiiC 3UMC'IUI!IIl!, Hapywacr ITOpl!AOK, 6C3 rrp!!'IIU!bl OTK33bl

;eTCJihCTBOBUTh, rrpCIJ:hl!Bl!Tb AOKYMCI!T 111111 OTK33biBaCTCl! OT 06biCKa, 

IMUTCJihCKOC yrrpaBJICIIIIC MO)!(CT HaJIO)!(IITb 3)1Ml!HIICTpaTI!Bl!biÍÍ 

a3Mepe 110 I O 000 I<pOH. 3ToT WTpa<jl MO)!(HO IIaJIO)!(IITb rroBTopuo 

pa3, CCJlll 06$13UHIIOCTb IIC BhliiOJl!IC!Ia liJI!! HC BhliiOJIHCHa B CpOK, 

,J(I ITpCAITpiiHI!MaTCJibCKIIM yrrpaBJICIIHCM. 

: IIPCArrpuuuMaTCJihCKoM yrrpaBJICHIIII ACJia BCAYTCH Ha qcwcKOM 

IIHCbMCHIIbiC ,[(OKyMCHTbi ITpC.[(b.SIBJUIIOTCH Ha lJClllCKOM SI3bii\C, a K 

lM AOKYMCIITUM, COCT3BJICI!Hh1M IIC Ha 'ICWCKOM l!3b!KC, )10JI)!(Hbl 

OlKC!Ihl O<jli!UIIaJibHbiC rrcpeBOAbl. rpa)]()1aHe qClilCKOII Pccrry6mr

,JIC)!(amuc K IIUUHO!IaJibHhiM II 3THII'ICCKIIM MC!IblilllllCTBaM, MO ryT 

II!MaTCJlbCKOM yllpUBJICIIIUI f!OJib30BaTbCl! CBOIIM l!3b!KOM, !10 06H

C)1CTBa ITpCAITpl!HIIM3TCJibCKOfO ynpaBJICHIIl! HUliT!! ncpCBOll'!liKa, 

"O B Cfll!CKC rrepCBOA'Il!KOB. 

lll t:\C.~onp0113B0)1CTBC B ITpC):InpliiiUMUTCJlbCKOM ynpaBJICHUII <jlU311-

10pllt:III'ICCKOC !1111.10 MO;!;CT HpCL\CTaBJlHTb npCL\CTUBUTCJlh. fipCt:I

~CÍÍCTBYCT B pa3MCpc t:\OBCpCHUOCTII, t:\UIIIIOÍÍ f!IICbMCHHO UJil! VCTHO 

. fiOJJ:JliiiiiiOCTb IIO):If!IICU HU /WBCpCHHOCTII ):IOJl;!;HU 6b1Tb 3UB~pCIIU 
o. 

§72 
biO pa36UpUTCJlbCTBU no IIUCTOHiliCMY 3UKOHY llpC/IUJliiiiiiMUTC!IbC

CJUIC IIMCCT npaoo 11011pOCIITb O BblflliCb 113 pCCCTpa C~'/_(lfl\thiX.46 ) 

§73 
Mca;uyllapot:lllbiC uoronopa 

!I!OBJICHIIl!Mll IJaCTOHiliCI'O JaKO Ha IIC !10Jib3YIOTCH, CCJIII MC)!(,[(yHa

roBop, KOTOpblli OTIIOCIITCH !( qCUJCKOli Pccny6miKC 11 KOTOpbiÍÍ 

1KOBall B Co6pamm 3aiwnos, yCTananmmacT Apyroc. 

§73a 
aBIITCJibCTBO OllpCJ],CJIHCT y~ea30M llCll{CCTBCIIIIOC CO}J,Cpif\allliC 01'

"/lOB npct:~IIPIIIIIIMUTCJihcma 11 cmJcoic Bll/lOB cno6ou11oro npCIIIIPII-

rian tcchnologics s.r.o. 3:tKOII O npc)U1p111111MaTI.'.!II.C Hll' 

I I1a3HatiJIJIH OTBCTCTBCHHOI'O IT}JC]lCTaBIITCJIH, 1\0TOpblÍÍ 3THM ycJIOBII

meTBOpHCT. B 3TOM cnyqac npcxr.npiiHHMaTeJJLCKoc ynpaBJICHIIC Bbi

' cpoK ,[(0 60 AI!CII CO IUIH 11pCA"bHBJICI!I!l! AOKYMCHTOII 

UIHMaTCJibCKOC CBH,UCTCJlhCTBO liJUI I\OllUCCCIIOUIIblfr JIHCT. 

I !0piiAII'ICCKHC Jllll]a, Y KOTOpblX KO ,[(HlO BCTYIIJICHIIH B CIIJIY HaCT05!

lKOI!a HMCCTCH pa3pcmeHne 3aHnMaTbCH npeAITPIIHHMaTcJibCTBOM, 

IliT B llpCJJ:IIp!!HIIMUTCJlbCKOC ynpaBJICIIHC B cpOI< )10 9 MCCH!jCB CO /11151 

:HH5I B CUJiy UaCT051lUCI'O 3aKOHa ,[(OKYMCHTbl, .ITOK33blB3IOWHC, lJTO 

"ll OTBCTCTBCHHblí1 ITpC,[(CTUBl!TCJlh, KOTOpblli YllOBJICTBOpHCT ycJJOBII

·oamero 3aKOIJa. B 3TOM cnyqac rrpewrpHHIIMaTcJibCI<oe ynpaBJICHnc 

B cpoK AO 60 AHC!l CO Al!l! rrpel(bl!BJICIIIIH JJ:OKYMCI!TOB npCA!IPIIIIIIMa

e CBI!AeTCJibCTBO IIJIII KOIIl]CCCliOHHblli JI!ICT. 

Eem! Jll!l]a, IIpHBCACIIHbiC B CTUTbl!X 3 II 4, HC IIpC/IMBHT B IlpC!IIIjlll

lbCKOC ynpaBJJCHI!C AOKYMCI!Tbl I!Jll! IIC AOKalKyT BbiiiOJlHCHHC ycno

. rrpCAIIpl!Hl!MaTCJJbCTBa, ITpaBa 3aHl!MaTbCH rrpCAITpii!IIJMaTCJlbCKOÍÍ 

HOCTbiO y IIIIX HC B03HHKIICT. B cnyqac COMHCHIIfí B TOM, BbiiiOJJIICHbl 

IIPCAnpnmiMaTCJibCTBa liJI!! HOT, peweune npmmMaeT npeArrpmm

Koc ynpaBJicnue. 

§75 
3a.H:BJICIII-IH <J?H3111ICCIGIX JIHU O pCriiCTpaUHH )lC.HTCJibHOCTII, I\OTOpaSI 

1 rrpennpniiiiMaTcJibcTBOM, npeAbHBJICIUibie 110 paHce cylliCCTBYIOiliiiM 

IM, 110 KOTOpblM I!C 6b!Jl0 !!piiHJITO pCIIICHl!C )10 JJ:Cl!CTBI!H 113CTO$lli]Cf0 

ClJHTaiOTCH 33HBJICHIHIMII IIJIU 11p0Cb63MII O I\OliUCCCIIII IIO IIaCT05I

KOI!y. 

3aHBJICIIlil! o6 OA06pcmm rrpaBa, pa3pewcmm nJin IlOIJ:rBCp)!(ncmm 

IK3l]I!I!, O KOTOpblX I!C 6b!Jl0 llpl!Hl!TO pCilleJIIIC !I O AeiÍC"rBHH HUCTOH

KOI!a, COrJiaCHO I!X COI(CpMaHlll! C'!I!T310T l!Jlll npocb60J1 O KOI!UCC-

11!1 3aHBJICI!I!CM O CIICU!!aJJb!IOM ITpCI(IIpi!IIIIMaTCJibCTBC. 

"CTBYIO!l111li oprali I"OCYI!apCTBCIIIIOI"O ynpaBJICIIIIJI nepcnacr !IX npe,[(

aTCJibCKOMY yrrpaBJICHIUO BMCCTe C OTHOWCHHeM, KOTOpOC CJIYlliliT 

r AJIH pewcmm. 

<l>li3I!'ICCKI!C J!Hl]a, KOTOpbiC f!OJIY'II!Jill rrpaBO, pa3pCUJCIIl!C liJI!! IIO,[(

III!C KB3JlllljJIIKal]l!ll ll )10 )1CIICTBII5! HaCTOHiliCrO 33KOIIa IIC 3a5!BI!Jlll 

-pa[]l!l!, !IpHJIOlKaT HX K 335!BJICII!IIO O KOIIUCCCHI! I!Jlll Cl!Cl]l!aJib!lOM 

iiiiiMUTCJibCTBC. J1pl! pCIIICIIlll! O KOHUCCCII!I 3TI! AOKYMCHTbl JaMCHH

>IIICHl!C COOTBCTCTBYIOiliCro opraHa rocy)1apCTBCIII!OfO yrrpaBJICIIIIH. 

§76 
CJJ:IIp!!Hm!aTCJibCTDO, KOTOpoc f!O COOTBCTCTBYIOIIIIIM lljlC,[(fii!C3HII

'T OCYI11CCTBJIJ!TbC51 oprai11!33l]lll!MH, MO)!(CT OCYiliCCTBJll!TbC$1 B T3KOM 

epc II Ha TUK!IX )!(C ycJJOBIIHX H <jl1131l'ICCKI!Ml! JIHIIaMH. 

tfacmb UleC11ULN.. 06Uflle nepeXOiJIIblC U :JQKJIIO'IllnJeRbllble 1lOCntlUI06JleltllN. 

uuMaTCJihCTna. )I. o ncTynnetmH o JJ,eiícTBIIC yu::aJa npaBHTCJlbCTna, I<:OTOpbiM 

oy6Jilii<:YCTCH CIJIICOK Blt)J;OB CB060}lll0f0 llpC,D.11p1111111\1UTC.TlbCTBU, ~B060JJ,IIb11\1 
npet::(Ilplllliii\IUTC.rlbCTBOM HBJIHCTCH TUKOC, )l.~IH KTOporo ~tUCTOHLll,ltlf Jai<:OII IIC 

TJlC6ycT ):IOICU3UTCJlbCTBU rrpo<jlCCCI!OIIUJlbliOII IIJll! 1\pyroll KBUJlll<jliiiCUL]llll. 

(2) fipaBIITCJibCTBO onpCt:ICJlHCT yKUJOM Cni!COK Bllt:\OB npc):lnpliiiiiMaTCJlb

CTBa (§7, CT. 3), ):ICHTCJlbHOCTb KOTOpblX npCL\f!JlliiiiiMaTCJlb ):IOJI;!;~II o6eencq11Th 

TOJlbKO c noMOillblO JIIIL], COOTBCTCTBYIOIJ111X npo<jlcCCI!OIIaJibiiOII KBUJlll<jlliKU

l]llll, npcuycMoTpciiHoií 3TIIM YKUJOM. 
(3) MIIIIIICTCpCTBa, OTBCTCTBC!IIIbiC 3U OTpUCJlll, B KOTOpblX OCYiliCCTBJlH

CTCH npOII3BO):ICTBC!IIIUH ):ICHTCJlbHOCTb, ony6JIIIKYIOT no COf JIUCOBUIIIIIO C 

Mn11 ucTcpcTBOM npoMhiiiiJICIIIIOCTII 11 ToproBJIII 11 MnnllcTcpc.TBOM o6paJona

IIIIH, MOJ!O):IC;!;ll 11 <jllllli'ICCKOií KYJlhTyphl yKa3, onpCt:ICJ!HIOillllll cnoco6 OCYiliC

CTBJlCIIIIH ll <jlaKTII'ICCKOC CO):ICJl;!;aiiiiC 3K3UMCIIU, KOTOpbiM MO;!;IIO t:IOKU3UTb 

npO<jlCCCIIOllaJibiiYIO KBaJIIt<jJIIICUl]lliO 1!0 CT. 2. 

rJJABA ll 

llEPEXOJ(HhlE JI 3AKJIIOqJITEJihHhlE 
llOCTAHOBJIEHJfll 

§74 
Coxpa11cnnc eymccTnywmnx pa3pcmc1111ií 

(I) J1pCI(IIp!!III!M3TCJlbCKYIO /(C5!TCJlbHOCTb, KOTOpaH HBJJHeTCH 11pCI(ITp!!

!II!M3TC.%CTBOM no HaCTOHiliCMy 33KOHy, <jlll3l!'!CCKI!C ll !Opl!JJ:l!'ICCKIIC JlllUU 

MOfVT rrpoi(OJI)!(UTh B TC'ICHl!C fOLIU CO )1H5!, KOrt:la 3UKOII CTaHCT rrpaBOMO'I

IIhl1;, Ha OCHOBC pa3pCUJCHl!5!, KOTOpoe OHII rrpuo6pem; 1(0 ero /(CliCTBl!H. ll o 

IICTC'ICIIIII! cpoKa 3Tl! pa3pCIIICH!15! aHHYJJHPYIOTCH. 

(2) <!>HJI!'!ecKHC mn1a, KoTopbiM rro I!CTC'ICHllli cpoKa 110 cTaTbC I aaHy

m1pycTcH pa3pe11ICHIIC Ha OCYiliCCTBJIC!Il!C t:ICHTCJibiiOCTI! ll CB060)1HOM I!Jlll IlpO

<j>CCC!!O!laJihliOM rrpeAITplllli!MUTCJihCTBC, l!OJJY'IUIOT OAHOBpCMCHIIO 

pa:IpCiliC!II!C ocymeCTBJll!Tb JJ:Cl!TCJlbliOCTb B 3TOM Bl!AC rrpcAllp!IHHM3TCJlbCTBa. 

J1pc)11lpllllHM3TCJ!bCKOC CBl!ACTCJibCTBO Bbi)13CT rrpCJJ:npll!IIIMUTCJJbCKOC YllpaB

JlCIIUC B cpoK, O!IpCI(CJICHHblli B CT3TbC I. 
(3) <!>113l!'ICCK!IC Jll!Ija, y KOTOpbiX KO /(HlO BCTYIIJJCH!IH B ClfJlY HaCT05!

IliCI'O 3aKOH3 !!MCCTC$1 pa3pCIIICHl!C 33HIIMUTbCH Cf!CU!IaJ!bHbiM !IJill pa3pCUJI!

TCJihllb!M npc)1ITpliHIIM3TCJ1bCTBOM, llpCA"hHBHT B cpOKAO 9 MCC>IUCB t:IOKyMCHTbl, 

HOKa3hmaiOIUIIC, tiTO OIHI YUOBJICTBOpHIOT )'CJIOBIISIM nacTOHmero 'JaKoUa, HJIU 
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qacmb wecnUUl. 06U(Uellepexo011t.W u JaKRIO'IltnU!lll•lll•te twcmaJto6JremtR 

§77 
Pa3pcmeune 3aHHMaTbCH npc.urrpnHnMaTCJlhCKOÍÍ: .ue.SITCJibHOCTbiO II npen

npHHHMaTeJibCKHC CBIJ.[(CTCJlbCTBa D.JISI li,CSITCJ1bHOCTll, KOTOpa.SI Il':_ SIBJ1HCTCSI 

rrpe.n;IIpHHIIMaTeJibCTBOM
1 

OCTaiOTCSI B CHJie, eCJIII COOTBCTCTBYIOillllH 33KOH HC 

ycTanasmmacT no-ApyroMy. 

§78 
OntciiRCTCH 

§79 
JliiKBIIt:IUUIIH IIMYIUCCTBU 113-lU qpc3MCJliiOÍÍ 3U):IOJI;!;CIIIIOCTII 

(I) fion rrpeiTHTCTBIICM K npenrrpHH!!M3TCJ1bCTBy, B03HliKIIIllM )10 I(CÍÍ

CTBil5! 3aKoHa N2328/1991 C6. o KOHKypcc ll 11orawcmm AOJJrOB, !IOApa3yMe

BaeTCH Jll!KBII)1Ul\IIH llMYiliCCTBa 1!3-33 qpe3MCpHOí1 33/(0JI)!(CHHOCTl!
47

'-

(2) J!UKBI!t:IUlii!IO llMYiliCCTBa II3-3a qpe3MCp110li 3a)10JJ)!(CHIIOCTI!, KOTO

pyro ocymecTBl!JJII 110 I HllBapH 1990 r., 11e paccMaTpnBaiOT. 

§80 

0TMCIIHIOI1111C nOCTUIIOBJlCIII!H 

!(o ):I!IIO BCTVl!JlCIIl!H B /(CliCTBI!C IIUCT05!111Cf0 3aKOHa OTMCHHIOTCH: 

1. 3aKoH N2Í 05/1990 C6. o qacTHOM rrpenrrpHHl!MaTeJihCTBC rpa)!(nan, 

11onoJIHCIIHbiÍÍ 11 li3MCHCHHbrí1 JaKOHOM N2 219/1991 C6. KpoMc §12a- 12e, 

2. §2 neKpeTa npc3li/(CHTU pccny6m!Kil N• I 00/1945 C6. o I!UUliOllaJll!3a

UIIll IIIUXT ll I!CKOTOpb!X !IpOMbiiiiJICI!HbiX l!pCL\Ilpl!HTHli, AOIIOJIHCI!Ilb!ÍÍ ll 113-

MCI!CIIHbiÍÍ 3aKOIIOM N2 114/1948 C6. o nalll!OHanmaliHH IICKoTopbiX 

,[(aJibiiCÍÍWIIX IlpOMbllllJICI!llbiX ll npyriiX llpCJJ:ITpi!HTI!li ll 3UBOI(OB ll O KOppeK

TIIpOBKC IICKOTOpbiX OTIIOIIICI!lllr H3UIIO!laJI113llpOBaiiHbiX ll rocyAapcTBCII

I!hiX npeniipuaTuii, 
3. §4 3aKona N2114/1948 C6. o naUliOHaJIIl3Ulii!I! HCKOTOpbiX ,[(aJibiiCII-

IllliX llpOMbiWJJCHHbiX ll Apyn;x npeLUipliHTllí1n JaBOt:IOB 11 o KoppcKTirpoBKC 

OTUOillCHI!li IIal]HO!laJIII3l!poBaHHbiX ll rocyJJ:apCTBCHHbiX 11pCAI1pliHTIIli, 

4. §3 3aKoHa N2 115/1948 C6. o H3I1l!OHaJJII33llllll nanbHCí1IUHX rrpoMbiiii

J!CI!IlbiX uupyrnx IIpoli3BOACTBCHHbiX rrpenrrpHHTHII li 3aBonoB B o6nacTH nu_: 
lliCBOli 1Ip0Mb!IIIJICII!IOCTI! H O KOppcKTI!pOBKC HCKOTOpbiX OTIIOiliCHl!ll 

uaunonamnupoBaHHbiX 11 rocyJJ:apcTBCIIHbiX rrpcnrrpnHTHÍÍ 3TOÍÍ o6nacTn, t:IO

nonnei!!lblli u mMcncnHbiii 3aKoHoM N2 I 08/1950 C6., KOTOpbiM MCI!>IIOTCH u 

):IOITOJ!II5IIOTCH OTACJibllhiC rrpaBI!Jla O I!al]IIOHaJJII3allllll IICKOTOpbiX ITpCAIIPII

HTI!li IIHIUCBOII rrpoMbliiiJICHHOCTH, 
5. §3 3aKona N2120/1948 C6. o uaunoHaJil!3anmr ToproBbiX npenrrpHH-

THH c 50 I!JIII 6oJibiiiC aKTliBIIbiX mill, 
6. §I, CT.2 3aKOIJa N212111948 C6. o nal]nouannJal]lill B CTpOliTCJibCTBC, 

11
orronHeHIIbiíl li II311CI!C!IIlbiÍÍ JaKonoM N25811951 C6., KOTOIJbiM Men5!eTc51 n 
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IJlogiess.r.o. 
3aKon O npC,!l,nplllllll\laTCJibCTBC 

KOH O HaUHOHaJIH33l{JHI B CTpOIITCJibCTBC 

Ia }[g 123/i 948 C6. o uauiíoHanrr3aUrrn rronn,rpa<jlnqecKI!X rrpe):1-

Ha NQ 12411948 C6. o naunonanH3aUI!I! HCKOTOpbiX pecropa-
fOCTI!HHU. 

§81 

J1 33KOH BCTyrraey B ):1CJ1CTBHC I Hl!Bapg 1992r. 

BcTynJicimc o CIIJIY nonpaooK 

:p 3aKoHa" ,/\ara BcryrrneHrrll n cnny 

11992 C6. 
11992 C6. 
11992 C6. 
11993 C6. 
11993 C6. 

1994 C6. 

1994 C6. 

'1994 C6. 

'1994 C6. 

'1995 C6. 

1995 C6. 

1996 C6. 

1996 C6. 

1996 C6. 

997 C6. 

997 C6. 

997 C6. 

997 C6. 

1997 C6. 

1997 C6. 

998 C6. 

998 C6. 

1998 C6. 

1998 C6. 

1999 C6. 

29.05.1992 r. 
01.01.1993 r. 

28.12.1992 r. 
1!.11.1993 r. 

01.01.1994 r. 

01.04.1994 r. 
21.03.1994 r. 

O 1.07.1994 r. 

01.01.1995 r. 

01.01.1996 r. 

01.01.1996 r. 

O 1.06.1996 r. 

24.06.1996 r. 

01.01.1997 r. 
26.02.1997 r. 

01.04.1997 r. 

01.07.1997 r. 

01.01.1998 r. 

08.09.1997 r. 

27.11.1997 r. 

01.04.1998 r. 

01.07.1998 r. 

01.01.1999 r. 

01.01.1999 r. 

01.03.2000 r. 

BC)lCll,hT HO~cpa 3aKOIIOD, H3MCIHIBWHX lf .llOilOJIHJlDWHX HaCT05J

. TIIT)JlhHhiH JIIICT), H )laThiiiX ncrymrenu.SI n .zr.eií:cTnne. 

·lmologics s.r.o. 3a~<:on o npeJlnpllmiMaTeJJbcTne 

• C00113CTCTDYIOU\CMY llpCXUlpiUIIIMaTCJibCI<OMy ynpaBJICIUIIO .Uaii

(l!MbiC Nlll Bbii\aqu npeJ!nprmnMaTeJlbCKoro YI\OCTonepmu~ 1\JUJ 

lbiiOrO I1pC):1Ilplllli!MHTCJ1bCTBa no I!OBblM npaBOBb!M npe):1fi!!Ca

pc):1IJpHI!!!MaTeJib BblllOJl!llr!' 3Ty 06H38HHOC'rb B ):jaHHbiÍÍ CpOK OH 

Ka3b!BaTb npe.[(llpiiiiiiMaTCJibCKOMY ynpaDJICHHIO BbiiiOJIHCHIIC
1 

yc

CC!!OI!aJ1bl!OH KB3Jl!I<jl!!KaUHn, a npe):1Ilpi!H!!M3TCJlbCKOC ynpaBJ1C

pe):1Ilpl!H!!MaTCJlbCKOe YJ:10C'roaepeHI!e. Ecnn npennpnnrrMaTenb He 

fl33l!Hoc·m no BTOpOMy UpC)J)lOlKel!l!IO, npe):1nplllli!M3TCJ1bCKOC yn

!!pOMCW!Cllllll 3HHYJJ!!pyer rrpei\Ilpl!I!l!M3TCJ1bCKOe CBll):jeTCJ1bCTBO. 

BCJ1C):1C'l'Bl!C H3ITOHIIlCrD 33KO!Ia np0!!30IIJJ10 TOJlbKO H3Mel!CHHC Ha

:pllll!!MaTCllbCTBa, 11pC/1!Ip!!Hl!MaTCJ1bCKOC ynpaBJ1CHHe o6~3ano B 

CO 11Illl BCTYIUJCH!Il! B ):1CJ1C'l'Bl!C HaC'rOHmero 3aKOHa Bb!JlaTb npe/1-

, npe):1np!!Ill!MaTenbcKoe YAOIToncpenne IIJlll Konueccuounbiii J1l!IT. 

npomomno CJ1!~5!Hne Bl!I\OB npe):1rrp!!HHMaTeJibCTBa, npe):1rrpn

c ynpaBJICI!l!C 00li33!IO B Teqeul!e ro):1a CO ):1HH BCTY!lllCHIIH B -

H3CT05!mero 3aKOHa Bbl):13Tb npe):1npHHI!MaTCJJIO 

ITenbcKoe YJ:10CTosepemre, n KOTopoM orpalKCHo 3TO n 3Meneune. 

BCJJCI\CTB!!C 1!3CTOHIIlel'O 33KOl!a !Ip0!!30ll!J10 pa3):1CJ1C!IHC 0):1HO

IMaTCJibCTBa Ha nna UJIIJ 60J1bWC C3MOCTO.SITCJibi-IbiX nunon npen

lbCTBa, lOp!!l\l!qecKHC ll <jlll3llqecKl!e JJ!!Ua, Bei\YIIllle 

lTC~hCK,YIO !lCHTCJihiiOCTb Ha OCIIODC pa3pCWCIIU.SI, Bbi)laiiHOfO .[(O 

neucrnnc mtcTo.Hw:cro 3aKona, HMCIOT rrpano rrponomKaTb npe)l

.cKyio ):1el!TeJJbiiocTb. B romrqnbiií cpoK co i:1HH acrynneuul! n • 

T05IIUCro 3ai<oHa 011!1 06l!3al!bl IIpC):1bliBI!Tb COOTBCTCTBYIOIUCMV 

.tTCJihCKOMy yrrpaBJICHIUO llOKYMCHTbi, .1J;OK33biBaiOll.Ule BbiiiO;

!lJ!qCcK!IX YCJIOB!!ÍÍ ):1.~~ npC):1!1pllll!!MaTeJJhCKOÚ ):1Cl!TCJ1bl!OCTI! 

X IIaCTOl!IUI!M 33KO!!OM llllll COOTBCTCTBYIOIU!!M npaBOBbiM rrpe):1: 

.J1!1 B pacnopHlKeH!ll! npe):1npl!H!!MaTeJ1bCKOrO ynpaBJJCHl!ll 3TI! 
e OCT3JlllCb OT npC):1bl):1YIUIIX npoue11yp. 

J1!11(3, llpHBC):jCI!Hb!C B nymne 8, llpC)lbHBHT ):jOKyMeHTbl o BblllOJJ

JlbHblX yCJJonni'I wm npcJ:1npHH!!MaTenbcKoii ):1eHTenhHocrn, ynpaa

T 31!! li3MCI!eHHH B 11pCJ:1I1p!II!HMaTCJ1bCKOM pa3pell!CH!IH Bbi):jaqel! 

)!ll!llM<lTeJihCK!!X CB!l,l\CTCJ1bCTB C !!3MCI!el!Hb1Mll ):1al!l!b!Ml! !!llll npu-

0 11pC):10CTaBJ1CIIH!I KOHUeCCl!ÍÍ ll Bbl):13CT KOHueccnoHIIblC J1HCTbl. 

I o KOIIueccHHX nocrynaiOT auanorrmw §§52 ll 53. Ecnn opran, 

B §52, CT. I, I!C cornaceu C Bbi):jaqc!ř KOHJ.(CCC!I!l, npe):1rrpHH!!MaTCJ1b

II!Ie IlpC):1llpllHI!MaTCJ1bCKOC CB!l,l\eTCJlbCrBO 3HHYl1Hpycr. 

ll Jllll13, !!pl!Be):1eHHb!C B ll)'HKTy 8, He Bb!IIOJJ!IHT o6l!3HHI!OCTb 

~oKyMel!Tbi o Bbmonueul!n cneunaJJbllbiX ycnoanii ):1JJH npe):1rrpn-

n /1Cl!TeJJbiiOC111 COrJiaCHO IlaCTOHIUCMY 33KOHy, rrpe):1np!!HI!Ma-

yrrpaBJICIII!C 6e30TJJaraTCJlbl!O annyn11pyeT nx 
1TCJlbCKOC CBH.UCTCJ1hCTBO. 

lfacmb wecma..ll. 06u(lle nepcxoiJilblC 1t JUIVlHJfllltllf!.ill>llt.te tiOCflltUIOflJlťltllfl 

llcpcxo):1nbic n 3aKJIIO'IIITCJibllbic no;w";cnnH 3aicona N•356/1999 C6. 

CT. Vl 
I. llpe):1npi!HHMaTenbCKIIC rrpana, B03HHKWI!e ):10 BCTynnemiH n ):1CiÍCTBHe 

Hacro.Hmero 3aKOHa, nponoJI)KaioT nciícrnonaTh, ecnn n nanbHCI1WeM ne nocTa

Honneuo uo-):1pyroMy. flpaao BI\OBbi/BI\OBua rrpoi\OJJlKaTb B npei\I1piiHI!M3TCJ1h

CTBC COrl13CHO rrpCI\bli\Ylll!IM rrpaBOBbiM I1pCI\I!l!C3HIDIM rrpo):1oJllKaeT ):1eliC'l'BOB3Tb. 

2. OcymecTBnenne npe):1rrp!UII!MaTenhcKoii ):1el!TCJ1hHOCTII na ocuone npan 

nonyHKry 111 eerrpeKpameHrreno):1qJmllcrCl!HacroameMy3aKony. EeJynpe•moC1b 

I1pC):1llpllHHMaTCJ1H, y KOToporo B03Ill!KJ10 rrpe):1IIpHHHM3TCJ1bCKOC rrpaBO ):10 BCTyn

J1Cl!HH B ):1eJ1CTBHe H3CTOllmero 33KO!!a, pacC~!aTp!IBaiOT ll O npe):1bl):1YIUIIM rrpa

BOBbiM I1pe):1lli!C3HI!HM; 3TO l!C ):1eliCTByeT, CCJ1JI rrpe):1llplllll!MaTCJ1ll npaBOMOqEO 

ocy):11!J1H 3a rrpecryrrneune noene BcryrrneHI!l! B 1\CllCTB!Ie uaCTomuero 3aKoHa. 

3. Ecnn no 3aKoHy cBo6ol(aoe 3al!BHTeJJbHOe npennpmmMaTe.OhcTno nc

peKBanrr<jJIJul!poaano B pa3pCI!!!ITCJlb!IOC !!pennpiiHHMaTeJJbCTBO, !Opll):1Hqec

KHC ll <jJH3l!qecKne J1Hl(a, npe):1np!!II!!M3IOlU!IC HH OCI!OBe pa3pClUCII!l~, 

Bbi):1aunoro ):10 ncTyrrneunll B ):1eiícTBHe uacTol!mero 3aKOIIa, nMeiOT npano 

npononlKaTb B npel\npllllliMaTeJJbCKo!l 1\Cl!TCJJb!IOCT!I. B ro):1nql!biÍÍ cpoK co 

nu.H BCTYIIJICUIUI B neiíCTBHC HaCTO.HLUCro 3aKOHa OHII o6'b.H3UHbl TipC,U'b5IDIITb 

coornercrnyiomeMy npe):1npuHHMaTcJJbCKoMy ynpannemuo ):1oKyMel!Tbl, 1\0-

KaJbiBaiowne BbtriOJIIICHUC CIICUUaJihHblX ycJIOBUI1, orrpe,UCJ1CHIJhiX HaCTOHlUIIM 

3aKOHOM, CCJIU B pacrrop.H)KCHIUI npcnnpliHIIMUTCJibCKOfO ynpaDJICHli5I 3TJI 

)lOKYMCHTbl ne OCT3J111Cb OT npe):1blJ:1YIIlliX npoue11yp. 

(4) Ecn11 JJI!Ua no nyHKTY 3 npc):1bl!BHT coorneTCTByimueMy rrpel\npnmiMa

TcnbcKoMy ynpaBJJCI!!HO ):jOKYMCifl'bl, ):10Ka3biBaiOUl!IC Bbli!OJJUeiiUe CIICI\lla.JlbHblX 

ycnoanii ):liDI npe):1rrp!IH!IMaTenbcKoií ):1eHTCJibiiocru, npcArrpmmMaTCJibcimc yn

paaneuue BbmacT rrpe):1rrpunnMaTeJ1bCKOe y):1ocToncpenne !mll KOII!!CCC!!OH!IbiÍÍ 

J11!CT, B KOTOpblX !IpHBe):1cnbl H3MeHCHI!b!C )laiiiiblC. !1p!! pcmemm O KOI!I[CCCI!!I 

nocTynmor auanornqno §§52 ll 53. Ecmr oprau, npuneAeHIIbiÍÍ B §52, cT. I, ne 

cornaceH C Bb!):jaqeÍÍ KOHUCCCnH, npe):1Up!!HilM3TCJ1bCKOC ynpaBJieii!IC HIIIIYJ!Ilpy

CT npe):1llp!!HI!MaTCJ1bCKOe npaBO. Jlll!!HM, lWTOpblC B CpOK !10 !I)'IIKTY 3 IIC 

npe):1bHBJIHT 1\0KYMCHTbl, ):10!<33blBHlOIU!Ie Bbi[]OJJHeii!IC CllCUHHJ1hllbiX yCJJOB!!ÍÍ 

)J,Ill! npennp11HHM3TCJ1bCKOH ):1Cl!TCJ1bl!OC'l1!, IIpC):1!Ipi!HilM3TeJ!bCKOC ynpaHJ!eii!le 

aHHYJJUpyeT npe):1UpÍ!HIIM3TCJ1bCKOC pa3pCillCI!l!C. 

5. Ecn11 no 3aKoHy cno6o):1Hoe 3aliBI!TeJihHoe npe):1nprmuMaTcJJhCTBO nc

peKBanl!<jJHunpoaaao B rrpo<jlecCUOI!HJlbiiOC 3Hl!Bl!TeJJhHOC npC):1Ilp!!HI!MHTCJlb

CTBO, IOP1!111lqecKrre u <jJJnnqecK!le JJHI(a, 33III!MalomuecH npc):1npii!ll!MHTCJibCTBOM 

Ha OCHOBC pa3pCWCHIHI, Bb!llai-IHOl'O no BCTYIIJICHlffi B .UCfiCTBUC IIaCTOHJUCfO ]3-

KOHa, llMCIOT npano rrpo)lOJI)!(aTb rrpcnnpiimn .. wTcnr..cKyro JlC5ITCJ1hHOCTh. B ro
lllfLJHbiit CpOK CO ,UI151 BCTynJICIIIHI B nciíCTBHC IJaCTOJIIIJ.CrO 'laKOIIH OII11 OÓWIHilhl 
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I.J.acnu, wecmaJl. 06u{tte nepexoiJIIblettJaiUlNJ'IlWU!Jir.llbW IIOCnllli106JJCtlllJI 

ll. l[pCI\Ilpll!Il!WlTCJll!, KOTOpbie npno6peJ!il !!pC):1nplllll!M3TeJibCKOC 

npano .uo BCTYllJicmm n .ucfícTnne nacromucro :JaK mlH, WIH ncHTCJihliOCTll, y 
KOTOpoiÍ npOH30WJili U:HolCHCHIUl CIICUHaJibHbiX )'CJ10BIIfi ).(JIH npeJ~llpHHIIMa

TeJJbCTBa, ll BTO lKe BpCMH He !lp0!!30IllJ1!! !13MCnCII!Ill HO nyHKTY 3, )jOJllKI!bl 

noKa3aTb npe)jnpmmMaTenhcKOMY ynpannemno BhlllOJli!ennc npo<!JeccnonaJib

HOli KBHJ1H<jli!K3l(llll TOJibKO /(Jlll OTBCTCTBCHI!OfO npei\CTaBHTCJ!ll, eCJ!Il ero 

H3JHaqamT nocne ncTyrrncnn.H B nciícTnuc nacTomucro 33Kona. 

12. !1pC/1llp!1Hl!MaTCJJbCKOC npano ):1Jlll rrpe):1np!IHHM3TCJ1bCKOli )lCHTCJ1bl!OC

TI!, KOTOpall no HaCTO~meMy 33KOHY ylKe ne l!BJll!eTCH npennplllii!M3TCJ1bCTBOM, 

npeKpamacr ):1CiÍCTB!lC no HC'feqeHH!l 0):1!!0!'0 ro):1a CO 1\l!H BC'rYIUJCHIIll B ):1eÍÍC'lllllC 

HHITOHmero 3aKOHa, een!l COOTBCTCTBYIOmee npaBOBOC npe):1nncaHHC He llOC'ra

H3BJ1l!BaeT ll0-1\pyroMy; B TOT )!(e CpOK TCpl!CT C!UJY TaKlKC npe):1I1pl!lll!M3TeJlbCKOC 

cmmerenbCTBO. O <jlaKTe, qyo B ):1anbuel!meM 3TO ylKe- ne npel\npunnMaTenbCTBO, 

!ipC):1llpiiii!IMUTCJ1bCKOe ynpaBJJCH!!C HH<jJOpM!!pyCT npc):1nplll!I!MaTCJ1ll B TeqeHne 

6 MCCHl(eB CO ):j!Il! BC'fYI1Jle!llll! B ):1CÍÍCTB!le llaCTOl!IUCrD 33KOna. 

13. [1pC):1!1pHHIIM3TCJlb, KOTOpb!II ocymeCTBJlHCT npe):1nplll!IIM8TCJlbCKY!O 

):jCHTCJibHOCTb npoMbii!!JICHIIbiM cnoco60M Ha OCIIOBC npc):1Ilp!ll!l!M3TCJ1bCK0-

ro pa3pCI!!Cll!lll, np!!o6peTClll!Of0 ):10 BCyYITJ1CH!ll! B ):1CliCTBI!e I!3CTOHIUCfO 

3HKOHa, o6l!3an B cpoK 110 OJ:1l!Oro ro):1a nocne Bcryrrneurrll B ):1eitcTB!le nacTo

l!IUero JaKoHa npcl\bl!Bl!Th rrpemrplllll!MaTcnbcKoMy ynpaaneumo cmrcoK ):1e!1-

cTnnií, KOTOpblC uanpaBJICl-Ibi Ha B03HUKHOBCIIUC KOIIC'qliQfO IIpO)J,YKTa HJIH 

npe)lOCTaBJICHUC ycnyr, ll .HBJI5:llOTC5l TOJlbKO qacTillUlbiMU 3JICMCHTaMU TCXHO

JJOfll'!CCKOfO npouecca. 
14. ITpc):1nprmuMaTeJJbcKoe ynpanneHue o6H3aHo Bbi):1aTb npe):1rrpnnH

MaTemo, KOTOpbifl ocymeCTBJIHCT npe):1!1p!!H!lM3TCJlbCKYIO 1\eHTCJlbl!OCTb !!pO

MbllllJICII!lbiM o6pa30M Ha OCI!OBC npe):1np!lHl!MaTCJlbCKOfO p<npCI!!Cll!IH, 

npao6pcTenuoro no ncTyiiJieHII5:l n nci'IcTBHC HaCTOHll\CfO JaKoiia, nocnc Bbi

rronnemill o6H3aUHOCTei1 npe):1rrpnHHMUTeJil! no nymcTy 13 B Kaqccrne np!lnO

lKell!lll K npeunpHI!HM8TCJlbCKOMY CB!li\CTeJJbCTBY CO!!COK BH):10B ):1Cl!TeJlhliOCT!l 

IlO §7a, CT. 8 HaCTOHIIlCfO 3aKOI!a. 
15. [1pc):1ripll!ll!MaTCJ1b, KOTOpbiJ1 np1106pen npe):1!lp!!HUMaTCJ!hCKOC npaBO 

;.ro ncryiiJJell!Il! B ndrcrnue uacTol!It\ero 3aKona, )lOJJlKC!l no rpe6oBamno npc/1-

rrpmmMaTcJihCKOro ynpaBJ1CH!Ill C006!!!11Tb !ipCJ:1llpllH!lM3TeJibCKOMY ynpanne

H!UO /13IIllblC O CBOeM MCITC llpCJ:jllp!!Ill!MaTCJlbiTBa, !Op!l.U!lqCCKOM a):1pCCC !!Jl!! 

<lmnuane 3arpaunqnoro nuua 11a Teppmopnn lJ:eiUcKoil Pecny6m!KH B cooTneT

ITBU!I c §45, cT. 2 nynKTbi a) n c) u cr. 3 nym.'Tbl a) u c), cenu TaKI!c J:1ailllbJe ne 

I!MCIOTCll B pacnopiDKeH!I!! npe):1npUHl!MaTCJ1bCKOf0 ynpaBJJel!l:Il! OTnpc):1bi!lYll1HX 

IlpOUCJ:1yp. 3al!Bln'CJ1bll3H 06H3ai!HOC1'b B !lYXC HaCTOlllUCI'O l!OCT3HOBJ1CHI!l! OT

IIOCHTCll T3KlKC K rrpe):11IpHHnMaTCJ1liM, KOTOpble ITOJJY'l!Ulll npe)lllpi!HHMaTeJ1bC

KOC CBU):1eTCJlbCTBO ):10 BCTynnemlll B neJ1CTB!lC HHCTOl!IIlCfO 33KOHa, a npaBO 

npc):1npHHI!MaTCJ1bCTBa y H!IX B03IIUKJ!O OCYII!CCTBJielli!CM 3an!ICII B TOprDBb!ÍÍ 

peeCTp noene BC1)'!IJ!el!!lll B ):1CJ1C1'B!le HaC'fOliiUCro 3aiCOHa. r!pe):ji!pll!ll!MaTCJibCKOC 
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:cchnologics s.r.o. 
3aKOII O llpC.!J.RpiiiiiiMIITCJII.CTIJC 

:XYlllCCTBI-IT II3MCIICHUC npe,IDipllllliJI,IaTCJlbCKOI'O CBII,llCTCJibCTBa [(O 6 !o.lC

C006lUCffil5! o coornercrnyrotQIIX namrhrx. 

C)llljli!HHMaTeJib, KOTOjlbiÍÍ Iljli!06peJI IljlC)l!ljll!lli!MllTeJ!bCKOC IIjlaBo 

'lili B !lCÍÍCTB!!C H3CTOHlUC!'O 33KOHa, )lOJ1lKC!I IljlC)l'bHBHTb !!jlC!liip!!

)My YIIJl3BJ1CHI!!O )lOKYMCHTbl O npaBe C06CTBCHHOCTI! !LIII! npyroM 

.eKTaM HJ11! liOMClUCHHHM, KOTOpb!MH OllpC)lCJJCH !Ojl!!)li!'!CCKI!IÍ a)l

IjlC)l!!jli!HI!MaTCJlhCTBa (eCJIH ono ne COB!la)laeT c MCCTOM JKHTCJlh

fLIIHaJI 3arpanH'IIIOro JII!Ua na Tepprrropmr qewcKo!r Pccny6Jll!K!I. 

IOCTb KaCaCTCH TaKJKe Hpennpl!H!!M3TeJICÍÍ, KOTOpb!M Bbi)laJill npe)l

bCKOC CBI!)lCTCJ1bCTBO )lO BCTY!!llCHIIJI B nelicTB!IC naCTOJ!mero 33!<0-

npennpnnnMaTeJlbCTBa y HHX B0311l!Kno ocymecTnrrenHeM 3amrcn 

peeCTp nocne acryrrrremm B neiíCTBHe HaCTOHmero JaKo!! a. 

)ll!plllll!MaTeJibCKoe Yl!PaBJJerrne o6J133HO Bb\!13Tb no npoc&6c npeJlllpn

TopoMy Bbl)laJill KO!![(CCCI!Ol!l!bllř J111CT )lO BCTYI1J!CHl15! B )lCHCTBl!C ua

OHa, KOIIT(CCC!IOH!Ib!H J111CT no §54 )lO 30 )lHCH CO )lHH no)la'll! 33JIBJ1Clll!JI. 

III no 3aKOHy KOH[(CCCHOnHoe IljlC)lllp!InHM3TCJ1hCTBO IlCjlCKBJ1l!· 
1 Ha 33l!Bl!TCJ1hnOC, IljlCJlllpllnl!MaTeJJbCKOe yrrpaBJICnHe 06l!3aito 

cpoK co nnJI ncryrrnemm B neiícTBne ItaCTOJ!mcro 3aKona BhiJl3Tb 

aTCJ1IO IljlC)llljll!HHMaTCJlbCKOe CBll)lCTCJ1bCTBO. 

BJ!CHHC O KOH[(CCCllll )lJJJI IljlC)lllpHHIIM3TCJlbCTBa, KOTOjlOC BCJJC)l· 

mero 3aKoHa rrepeKBaJIHrjll!UIIponaHo B 33JIBHTen&noe npennpmrn

n o KOTopoM ue Bhi)laHo npaBoMO'!Hoe pewermc no ncTynnemm 

lCTOH[Uero 3aKOHa, C'!I!Ta!OT 33l!BJICHIICM O npe)lnpi!HI!M3TCJ1bCTBC. 

IJJCHl!C O npe)ll!plllll!MaTeJibCTBC, )lOCTaBJJC!ll!OC llpC)ll!plllll!M3TeJibCKOMV 

o Bcrynrrenmr B .uciícrnue nacro.m.uero 33KOHa, aniOCllll{CCOI no HaCIDffill~
HIJ;eccnomioMy rrpe,urrpilliJTh.faTCIThCTBy, CtJlrraiOT 335ITl!1CllliCM O I\OHQecciiiJ, 

a no §47 HC 33KOH'ICHI1 )lO BCiylll1Cllill! B )lCHCI1ll!C II3Cl'Ol!lliCIO 33KOHa. 

IJ1CHIDI O KOH[(CCCI!II, nonaHHh!C )lO BCTYIUIC!Il!H B )lCHCTBIIC HaCTOH

no KOTOjlb!M HC 6b1Jl0 Hp!IHJITO npaBOMO'IHOC pCWCHIIC )lO BCyYn-

1li!C IIaCTOHiliCfO 33KOH3, paccMaTpl!BaiOT IlO nOBbiM Ilp3BIIJ13M. 

:nemre o npcnnpi!HIIMaTeJihCTne, nocTanrreHnoe npenrrpmmMaTeJib

reHmo no ncryrmemm n nelicTBne HaCTOl!mero JaKoHa, ecmr Hpouc

fie 3aKOH'!eHa no ncTyllllennH B nelicrnue nacToHmero 3aKoHa, 3a 

3al!BJ1CH!IJ!Ho rrynKTy I 9, paccMaTprmaroT rro HOBhiM npammaM. 

IC)lYJlbl ll O paCCMOTpC!ll!IO Ha.IIOlKCHIIJI WTpa<jJa, a!lll)'J111poBalllUO IIpen

,ciwro CBII)lCTeJihCTBa I! npHOCT3HOBJ!CII!!IO IljlC)llljll!!ll!MaTerrbCKOH 

no KOTOjlbiM ne 6b1Jl0 Iljll!IDITO npaBOMO'!HOC pCWCHIIC )lO BCyY!illC· 

'HaCTOl!mcro 3aKOHa, 3aKawumarOTci! no HOBhiM npamuraM, eerru rrpe

JHJJa )lJ1JI llpC)ll!jllllll!MaTeJIJI HC l!BJIJI!OTCll 6onec BblfO)lHhiM!!. 

3l!H'IIIOC rjlll3li'!CC!(OC J11!110, KOTO]JOC BC)lCT Il]lC).Ill]lHIII!MaTCJJbCKyiO 

fla OCI!OBC npe)lllpiU!HMaTC.IJbC!WfO CBH)lCTeJ!bCTBa, npH06]lCTCII!!OfO 
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:apHOC )lCJ10 

rpyMCHTaJ1bHOC )lCJ10 

a60TK3 MCT3J1J1a 

,Bai-IOTCXHHKa 

IT!!pOBO'!HOC )lCJ!O 

'ÍÍHOC )lCJ!O 

:crrnponaHnc 

ma 103 

JMarnmihi n npymc cpcncTsa Tpancnopm 

mT cpencTB nopolKnoro Tpancnopm 

)liT KY30BOB 

)liT OCTaJibllh!X TpaHcnopTHbiX CjlC)lCTB 

)liT 1Ip011380)1CT8CIIIlb1X MUlllllll 

ma I 04 

]aKOII O 11pC.LI.11p111111MaTCJII.CTIIC 

~JJIIH MCil,lfl.(IIIICK:Oit TCXHitKif ll TO•moft MCX3111tKII 

'crro qaconmnKa 

ma I 06 

a6oTJ<a I<a~mclí 11 rmm, I<cpaMIII<a 

IrjJOBKa I! TpaBJJCHl!C CTCKJ1a 

a6oTKa KaMHl! 

ma I 07 

II~CCI<OC 1Ip011380)lCT80 

H3BO)J,CTBO 1\0CMeTHtiCCI\IIX H3,UCflHŘ 

ma I 08 

!J.YKThl nltTUIIIIH ll 113niiTICII 

HOC I! KOJ16aCHOC Iljl01!3BO)lCTBO 

:OMOJ1bHOC )lCnO 

ona perme 

!O'IIIOC npOH3BO)lCTBO 

ÍOIIC'ICIIIIC, I<OII)liiTCpC!<OC IIp0113BO)lCTBO 

ma I 09 

!HIJih H O,UC~i),a 

WCHIIC l! XHMII'ICCKal! o6pa60TKa TCKCTI!Jlbllb!X l!3)lCJ1Ilii 

Tlpruto:Hcemm 

JlO BCfYIUlCHII.51 B llCiÍC'l'BllC IIaCTOHlllCrO 3UKOUa, U K~TOpOC IIC HBJI5ICTC~ npe,nrrpHIIII

MaTeJICM 33 rparmueli, u na Teppmopmt qcmcKou Pecrry6nmm y ncro ocHonauo 

npe)llljll!lfll!C, o6l!33HO II]lC)l'bHBIITb !!pC)lll]ll!H!íll!aTCJ1bCKOMY yrrpaBJIC!UliO )lOKYMCl!T 

o BhlHOJll!Clllll! yCJIOBllH Il]lOJKI!BaHIIH c UeJ!h!O IljlC)llljl!Illll1!aTCJ1bCTBa (§5, CT. 4) no 

1 rona co ).liDI ncryllllemm n neiiCTBHe HaCTol!mero 3aKoHa, CCJ!l! :rra o6mal!l!ocr·r, 

)lJ1JI Hero BhiTCKaCT !!3 §5, cr. 4. HeBhiHOJJHeime 3Toii o6mamrocru c<nrrmoT BaJK

HhiM Hapyll!C!II!CM 33KOHa (§58, CT. 2). 

25. IIpenrrpmmMaTeJibcKue ynocronepeHIIH, KOTOphre Bhl!laii!I no npelKHl!M 

npammaM !lJ1JI 3aHBrrrerihllhiX cno6o)l!lb!X rrpe)lllpmmMaTeJihCTB, ua3nam1e npcnMe

Ta KOTOjlbiX HC COOTBCTCTBYCT C!Il!CKy, H3)la!!HOMY no §73a, npe)lllpi!HHM3TeJibCKOC 

yrrpaMemre noerre o6cyJK!leHIDI c rrpennp!mnMaTCJJeM o6l!3al!o 3aMeHr!Th npenrrpn

mu.mTcJibCKIIM y.nocroaepemreM no noBbiM rrpaBOBblM rrpen;mrcanl:illM no 3 ner co 

)l!Ill BCrYIUICIIIIl! B )lCirCTBl!C paCIIOjlHJKC!IIIl! npaBIITCJ1hCTB3, II3)l3llll0f0 no §73a. 

26. Pa:Jpcmemm MmrnCTCpCTBa Kynbrypbi, ll3Jlalll!hiC!lO I lllotlll 1992 r. no§!~, 
CT. 8 33KoHa N•20/I 987 C6. o rocynapCTnemJoli 3a60TC o naMl!TIIlll(ax, Tep~!OT nen

CTB!!C !]O !!CTC4C!Illll 12 MCCH[(CB CO )l!Il! BcryrrHCHIIll H3CTOl!lUCf0 3aKOHa B )lC!ICTBl!C. 

27. )J,elíCTBlll!, ocytUCCTBJICHHb!C IIO nyHKT3M 4, 5, 6, 7, 9, JO, 14, 15, 17, 

!8 !! 25, HC !lO)lneJKaT 3)lMIIIIHCTpaT!!BHh!M c6opaM. 

CT. Vll 
OarcrmeTcl! 33KOII Ng 63/1950 C6. o pery.irrrponamm X03H!iCI'BOBaH!Il! c Ta6a

KOM, COJlbiO JI CIUipTOM ll O JIIIKBIL'J,aUJUI rocy)lapCTBel-llibiX )lCHC)K(IbiX MOHOI10illli'I. 

CT. VIII 
flpe)lcenaTCJ1h ITarraThi nerryTaToB IIapnaMeHTa ynonHoM04CII ony6rrmw

naTb B Co6pamm 3aKOHOB rrom1yro Bepcmo 3aKoHa N•455/I 991 C6. o npcnrrpn

nnMaTCJ1bCTBC C ytieTOM llOCJIC[(YIOLUHX 3ai\OHOB. 

liP HJIO)f(EHHJ/ 

IIpiii!OlKCl!IIC 1 
llpo<jleccJIO!IaJlbiiOC npC/IIIPII!IIJMaTCJlhCTB0

39 

fpynna !Ol 

Mcnur.~r.I n 113)lCJlliH 113 MCTaJIJra 

Ky3l!C'!noe )lCJIO 

39 Co.uep)KaJUie3·ntx mm on nesrreJib!IOCTII onncaHo n 11 pl!JIO>KCllllii I< )'l<H3Y N228/1998 C6. 
3Tm· .UOK)'MCIIT 6bm nepenenen 11 ony6muconan n npe.ll.hm)ru:CM m.uamm «3aKoHa ~ npe,unpn
HIIMUT~JihL"TllC>>. I-la MOMCIU U3JlaJIIlH )lUIII!Oil KHIDIOOI HOBblU )'1Ca3, pacKph!fl[UOlllilU COJlep)Ka

HHC I13J\ICHCIH!hlX. )lCJITCJJhliOC'TCii, Cll(C He OIIy6illiKOB3H. 

69 

flptUIOJICelllt.R 

fpynna 110 
KoiRa, 113LJ.CJIItH 11:1 ~OiKII, pc:ntllbl 11 nJiacnnca 
06pa60TKU ICOíl\11 lt MCXOB 

06pa6oTKa ]lC3l!HOBhiX CMCCClr 

rpvrrrra I I I 
llpomnoncTBO 113)1emtli 113 Aepcna, Me6emr, MY3bll<aJibllhiX IIIIC'rpyMen-

TOB ll APYriiX 113/ICJ!IIIí 

CTOJJl!pHoe peMecrro 

Pa6oTa c nparouciiiihiMII MeTaJIJ!aMII, ronemrpuoe neno 

PcMOIIT MYJbii<aJibllh!X mtcTpyMcUTOB 

rpynna 112 
n11c~e6yMalKnoe 11 nomrrpa<jln~cci<oc npo113BO!ICTBO 

Domrrparjll!'ICCKOC np0!!3BO)lCTBO 

rpvnna 113 

ClpOIITCJ!bCTBO 

PeMecno KaMenmni<a 

PcM ecrro rrnoTHIIKa 

!'eMCCJ!O KpOBCJ1hlliHK3 

PeMecno lKCCTl!HlUI!Ka 

I.UTyKaTypuoe neno 

PeMecno JKCCTl!HlUI!Ka 

PcMcC.~O BO)IonpOBO)I~III<a, MOIITalK OTOnJ!c!IIIH 

H30Jil!Ul!OHHh!C pa6oTb! 

PcMecno Tpy6oqncTa 

MmiTalK cyx11x nocTpoei< 

fpynna I 14 

OcTaJ!bllbiC 
q 11cn.;::a TCI~CTUJlbilblX 113~CJlllií ll OJl.Cii\Jl.bl 

IIapnKMaxepcKoe nerro 

rocT!!IIH'!HaJI )lCl!TCJlbHOCTh 
40 

KocMcTl!'ICCKI!C ycnyru 

IIc)li!K!Op, MaHIIKIOp 

40 fl OJl tJCUICKllM repMUHOM «hostinská činnost» IIMCCTCH B BH.llY HC TOJihKO .UC5l

TCJlbHOCTb rocTJIHH~, no u «npe.n;npmrrnií o6mecTnenuoro mnanHH». Ecnu npe.n:npu
HTitC cocrouT TOJibKO D o6ecneqewm Ho,mera 6c3 npe.nocranrrcmtH .uonoJIHIITCllbHbiX 
ycrryr (uanpnMep, mnanmi),ro rmcaH .neHTCJibHOCTh ne rpc6ycr m1 )lOKa3aTCJibCTna 
KUa~Ill(lllllCaiUIH, 1111 nonyqcmlH npennpmmMaTCJlbCKOfO pa3pCU1CHU51. 
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1rian technologics s.r.o. Ja~~:o11 o npc)l.npmmMaTeJta.cnlt.• 

oTorpa<jlll'Iccrmc ycJiyru 

pll~ICIICIIIIC, I1p011380/ICTBO ll pcMOIIT OpTOIIC/III~CCI<OiÍ o6yn11 

llpllJIO:&CIIIIC 2 
CncunaJILuoc npcAnpnuuMaTcJILCTno 

Jynna 201 
[CTa.JlJlbl ll lt3,li,CJlltH 113 MCTUJIJia 

pOH3BO/ICTBO CnJiaBOB AOpOriiX MCTaJUIOB )J.JUI IOBeiTIIpOB ll 3y6Hb1X Bpa•reií 

Kea!lurjJuKa!jUOH/Ioe yóocmoeepelllle: Celli!eme!lbcmeo no §48 3aKoHa 
Jýg535/1992 C6. 

Jynrra 202 
pOll3BO/ICTBo MarnuH 11 npll6opon o6rncc ll AJIH onpc/ICJICIIIILIX XOlHií

·ncmrLIX OTpUCJICÍÍ 

(OHTalK, pCMOIIT, peKOIICTPYK111151, pcBII31151, I!Cllb!Tamre OllpCACJICH!IO

J o6opyAOBa!ll!51 )1J151 BbiCOKoro )1aBJ1CIII!51, KOTITOB ll COCYAOB Bb!COKO

) )1aBJ1CHII51, rrepll0)1l!'ICCKliC I!CIIbiTa!II!>I ra30BbiX COCYAOB 

KeamujJliKalfliOimoe yóocmoeepwlle: Pa3pewenue 110 §4 3aKOIIa Ng 18/ 
1979 C6. uyKa3y Jýg551/J990 C6. 

Iournjf\, Kamrra.llbllhlií peMOHT, peiWIICTPYICUIIH, nponep1ro 11 ucnbn1ume 

p0113BO/ICTBCIIIIOÍÍ CIIOC06HOC"!ll onpC/ICJICIII!LIX IIO/I"hCMIILIX ycTpOiÍCTB 

KeamujJliKalfliOIIHOe yi!ocmoeepelllle: Pa3pewe11ue no §3 yKa3a Ng 19/ 
1979 C6. u 3QKOII}' Jýg535!1992 C6. 

10HTalK, pCMOIIT, IlpOBCpKa I! IIC[]biTa!IH51 OripC)1CJ1CIIHbiX ra30Bb!X 11p11-

opOB, sanorrnenue cocynon ra30M 11011 AanrrenHeM 

KeamujmKazjuomtoe yi!ocmoeepwlle: Pa3pewwue no §3 yKa3a Ng2J! 
1979 C6. ll yKa3y M554/1990 C6. 

"pynna 203 
•BTOMUIIIIIIILI ll Apyrllc TpaucnopTIILIC cpcACTBa 

JpoBCpKa, OCMOTp I! IICIIb!Tannc orrpeACITCIIHOfO ACllCTBYIOli\CfO TCX

.II'ICCKOfO o6opy)1oBaHI!51 

KeamujJliKQ4liOIIHOe yóocmoeepe11ue: Celli!eme!lbcmeo no §48. cm .. 1 
3aKoHa Ng266/1994 C6. 

)llb!THOC 11p0li3B0)1CTBO, ripOCKTI!ponamrc, 11pOI13BO):!CTBO, HCIIbiTallll51, 

·cKymnií peMOHT, peMoHT, MOAH<jlHKa!1HH u KOIICTPYKI\HOHHbiC 113Mcnc

nui CUMOJICTOB, UX tJaCTeií, ll lf3Jl,CJllliÍ UBIIUTCXIIItiCif 

Kea;zupuKalfUOIIIIOe yi!ocmoeepeulle: C•uilemen•cm•o YllpaeJteiiUH 
zpaJ!CilallcKoi1 aouaquu 

technologies s.r.o. 
3ah':OII O IlpCJ.(IIpllllll.\laTCJII,CT!tt• 

~ R OO'Ipc6ure..rJCI\:Oií )'llah:Oili\'C JJ,O 50 1\'1' fiOIU'J)'lflfO-úJITORan TOpfOB.IIH 
IpoljJeccuoi!QflbllaH Keam"jniKalfUH: 

t) IIOJlltoe cpet)uee o6pa:Jonauue mexJutttecKozo uaupatmemm, JUKOU

le!Utoe ammecrnamo.u 1pe;wcmu, u 5 .rtem llporjJeccuoTumbltozo omn
lla o ompaCJtu, wtu 

) ) 6blCIUee 06pll30BQ/lllť lllťX/lllrtCCKOZO llUllpUBJlťllUJl ll 2 zo()a upo

~eCCUOittlJlbllOZO OllblJnQ 6 OlnpUCJlU. 

Ta 213 
ITCJihCTBO 

K'l'JIRH ,!lCHTCJlbHOCTh B c·rpOIITCJibCTBC 

(ewz;uPuKmfliOII!Ioe yóocmoeepe11ue: A emopu3aifliR e coomeemcmey
?U(eu npoljJeccuOitaJ!biiOli oó;zacmu no 3aKoHy NB60/1992 Có. 
~al..(IJ51 C'IpOJITCJibCTBa, BI\JU0'1a51 II3MCIICUiill, TCl<Vll.UIÍÍ pCMOirr II CHOC 
lpoljJeccuo!laJ!biWR KewwpuKaifUH: • 

) Bbicwee o6pa1oemme ctnpoume!lbuozo uanpaeJiemm u 5 .. 7em npo
JeccuouaJiblfozo Ollbtma e paUlU3a1fUU nocmpoeK wm 

) cpeiJnee o6pmoea11ue cmpoumeJ!bHozo 11anpa~J!e!IUJI u 8 ;zem npo
leccuouwzhnozo Oflbzma e pewiU3atfUU nocmpoeK. 

33UIHI IlpOCTh!X II MCJII\liX CTpOCI\, IIX II3MCHCIIIIÍÍ II CIIOCa 

lpoljJeccuo!WJ!bllaR KBwzupw;:m(uR: 

) JWJmoe cpeOuee mexuuqecKoe o6pa:Jo6a11ue cmpoume;tbllozo 11a11pa6-

eltUJl, 3aKOilrtetuwe ammecmatno.M 3pe;wcmu, u 5 .rtem 11porjJeccuo
aJtbllozo omJma 11pu ocyw,ecm6JtemuL cmpoume.ru,cm6a, wm 

) 6blcmee o6pa:Jo6auue cmpoumeJtbuozo WlU apxumeKmyptwzo ua

paoJtettUJl u 3 zot)a npotjJeccumuiJlbJlOlO oJzwma npu pea.rttl3ai{UU cmpo
meJlbCJn6a 

:TUpOBaiHIC IIpOCTb!X H MCJII\IIX CTpOCIIJiiÍ, IIX II3MCIICIIHfí II CIIoca 
fpoljJeccuoltaJ!bltaH KewzuljJliKmfUJI: 

) Jto.rmoe tpet>uee mexnurtecKoe o6pa:Jouamte cmpmune.rtMtozo naupaa

r!IIUJl, 3UKOJl'tell/we ammecmamo . .u 3pe;wcmu u 5 .rtem nporjleccuouwtb
ozo oru>Zma 11pu llpOeKmupoaamm cmpoe!luií, tUlu 

) BblL'lllee o6pll3oamute cmpoumeJtbltozo wzu apxumeKIIlJ'Pitozo 
1
u1-

vaBJICIIIIH tt 3 zoila llpO!jJeccuouwtbllOZo ottwma ttpll 11poeKmupoea
rLu crnpoeuutř. 

a 214 
hllbiC 

HHe BO)J(LJ:CIIHIO aBTOMRiliHH 

ewzupwwlfliOIIIIOe yi!ocmoeepeuue: Ceu!lemeJ!bcmeo no §§12, 13 )"K a
'Jýg 5511991 C6. 
Ul OI1THI\H 

flptUIOJ/CelllLR 

rpynna 204 
McuuuuncJcaH npoAYI<LIIIH, TO'IIIbiC ll onm~ecr<uc ~pu6ophl. 
J1p0113BO/ICTBO, pcMOIIT ll MOHTalK 1!3MCpi!TCJibHOll TCXHHhl! ' llli-

K6W!llp11KQlfUOIIIIOC yi!ocmoeepmue: Pezucmpa!f11Jl e Ewpo mex 
tfeCJ\.Oil cmauOapmu3atfUU, Atempo!lozuu u zocyOapcmeewwzo ucnbmta

mellbHozo Oe;ta 

rpynrra 205 
3JJCI<Tpll~ecr<nc Malllllllbl ll npn6ophl 

MonTalK, pcMOHT, TeKymnl! pcMOHT n npoBcpKu orrpenenenuoro 3JI~T~ 
p!!'ICCKOfO o6opynoBaHJUI ll 11p0li3B0)1CTBO pacrrpeneiT!ITCJ1bl!biX 11\ll O 

HH3Koro nanp~lKCHI!>I 
3 

a a N920/ 
J(eamlljJliKQl(UOIIHOe yóocmoeepe11ue: Pa3pewwue no§ YK 3 -
1979 Có. u yKa3y Jýg553!1990 C6. 

J1pocKTI!pOBalll!C 3rrcKTpH'ICCKOf0 o6opy/IOBaHll51 
6 flpopeccUOIIQ!IbltQH KBQ!IUijJliKa!(liR CM.: §JO yKma Ng50/J978 C. 

YcTaliOBI<a ll peMOIIT JJICI<TPII'ICC!<Oro o6opyuonaHIIH C6 
llpoljJeccliOHa!lbiiQH KBM!IIjJliKa!fliR cM.: §8 yKa3a Ng50!1978 . 

YcTaliOBI<a ll peMOHT JJJCI<TpOHliOro o6opyAOBaJIIIH 978 C' 
flpoljJeccuoltaJ!bllaR K6Ml1Pll~alf11Jl CAt.: §8 yKma Ng5011 o. 

rpynna 207 
XnMifliCCIWe npmnnoncTBO n e 

flp01!3BO/ICTB0 H IIM!IOpT Xl!Mli'ICCKI!X BCli\CCTB I! Xll~!llqCCKl!X p • 

rrapaToB c Knarru1mKauncií (no 3aKony No157/1998 C6.) 

- ropJoqne 

_ onacnbiC ATIH 3):!0pOBb~ 

- C)1KUC 

- pa3ApalKaiO!Ul!C 

- !IOBb!WaiOli\JJC 'IYBCTBl!TCJibliOCTb . N9157/1998 
flpopeCCliOIIIU!bliQR K6aJ!llcj!ltKa!fliH CAl.: §20, cm. 2 3QKOIIQ -
Có. o xuAtlltWCJ\.UX eeulecnwax u npenapamax u oó U3AtelleHu.ax ueKO-

mopb!X i!pyzllx 3aKolloe 
llpOlllBO/ICTBO ll o6pa60TICU roplO'IIIX ll CMU30'UihiX MUTCpltaJIOB 

flpopeCCliOIIaJ!biWH KBQ!IllrfJliKaJfliH: 
a) 6b!CIIlCC o6pU308QIIIle XWil/lqeCKOZO llQ!lpaBJIC/lUH U 5 JICI/lllJ!OrfJec-

CllOilOJlbll020 ollr..tma 6 ompaCJlll, tulil 

b) 110!1/lOC cpeiJnee o6pU306aiUte XI/J\UII/CCKOZO /latlptl8JlettUJI, 3/IKOII'lť//IIOC 
atnlltectnat/IOM 3peJtocmu, u JO nemtzpoljJeccttotUIJlbttozo onwna 6 ompacJUI 

llOICYillm, 11pO}laa.a ll xpaiiCIIUC HU CICJUVJ.C ropiOtlliX ll CMa30tlllblX MaTcpllrulOB, 

mcm~>ltaH uMnopT noMnMo :liCCiť.IUO:mnuolt nmcymcn, npo.n.ail\11 ll xpaueJ:ntH na 

T/ptUIOJiťeiiUJl 

llporfJeccuoltaJ!biWJ! KewzuljJliKaJfliR cAt.: §8. cm.2 }"K(l3a Ng77/1981 Có., 
wm OoK)'.Mellm o6 OKOil'lUJtuu mpex;wmnezo 6aKtulaopcKozo o6y•tellUJl 

no Cllel{lltulbllOCJnll OK.VJlUC/Il - Cltel{llaJlllCtn llO OlllnUrtťCKII..M U3Jltepe

IIIIJIJII Melhll{IIIICKozo tjJaK}'Jiblllema Ynuoepcumma ll.lteltu MacapnKa 
o Epuo, wm Kap;wua ynu6epcumema 6 llpQle, wtu dJUK,.Vll&mema ec

mecm6ellllblX nayK ynuoepcumema UM. IlaJlUI{KOlo a O;wMoyl{e. 

H3Mepcnne JMHCCHÍÍ u nMnccul!, KpOMC H3Mcpemm JMHCC!IÍÍ Tpmrcnop

TIIbiX CpC/ICTB 

KeMurfJuKa!fliOIIIIOe yiJocmoaepenue: PU3peumme no §3, cm. 2i) 3aKOita 
'!HC NQ389/1991 Có., 3aKOitoe Ng 211/1993 C6., NQ 158/1994 Có. 

reOL{C31I'qCCI<a51 ,Ue.siTCJibHOCTb 

flporfJeccliOita!lbllaR K6aJ!llrfJUKa4UH: 
a) 6blcwee uoi!e3u~ecKoe oópa3oemme, 3 zoóa npo!jJeccuolla!lbiiOZo 
O!lblnlG, WIU 
b) nomwe cpeiluee upotjleccuouanbuoe o6pU3o6attue zeoiJCluqecKozo 
uallpa«nettllll, 3UK01toetmoe ammecmamo;,upe;wcmu u 5 Jlelll npopec
cuollaJlbllOlO o/lbllna 

fipli115ITI!C peWCIU!ÍÍ O BJII!>IIllll! Ha lKI!3HCilllYIO cpcAy 

llporfJeccuoHaJ!bllaR K6MllrfJliKa!fliR." coomeemcmepoufee ebzczuee o6-
pll3o6a!llle, 6 ;zem nporfJeccliOIIaJ!biiOZO onb!ma ll yóocmoeepe11ue 110 

§§6 ll 9 3aKO!ta Ng244/1992 C6. 
TcxunKo-oprami3al.1liOHHa~ nCliTCJibiiOCTb B o6naCTu rrpoTnBonolKap

Hoií oxpaHbi 

llporfJeccliOilaJ!bltaJ! KewzuljJuKazfUII." 
6btcwee oópU3oemme e o6;zacmunoJtcap110lt oxpmtbzwzu tlOJlltoC cpeiJ
Itee upopecCUOitaJib/IOC o6pU3081111UC llpOtnUBOIIOJICIIpiiOZO /lUIIp1161lťllUJI, 
JaKOJtrtemtoe ammecmamoAt 3prnocmu, e cpeOnez'í. nporjJeccuo!tGJibllOt'í. 

lllJ\.OJle npom1UJOIWJ/Capll01'i oxpaubl, 3a1\.01ttJemwe ammecmamo.M 3pe;w

cmu. Ulili yóocmoeepmue o KecuzurfJUKQlfllll, 6b!Óa11110e MB)l, 
Jl.cHTCJihiiOCTh rHJJ.U 

a) BI.IcmcoropuaH 

llpopeccuo/lllJibiiiiH KB1Uitlp11Kat{IIH: ,§22, cm. I II)'IIKIII e) 3aKolla 
N•455/J991 C6. 

b) 4>II3I~Y!II.TypllaH 11 cnopnmuaH 

llpopeccuolt/lllb/IU/1 KoanupuKUl{UH: 3a«eptueuue BY3a wtu Bb!CIIIeii 
l!popeccuouwzbttoltlllKOJtbl t/JU3KYllblllypuouJ ttatlpae;temm coomaem
cm«ytott{eii CltCI{UaJib/IOC!n/1 

C) ·ryp !ICTII'JCCICUH 

flpopeCCIIO/laJlb/IQH KBMUpUKUl{IIH: cpeÓIICC o6pU308UIIIIC, 3UKOitqťlt
IIOť ammecmamo." 3peJwcml~ u 3 zoila tlpotjJeccuoltllJtbttozo Ollblllla 
6 OenmeJtbuocmu zuOa 

Ocyu~ccTBJICIIHc KOIIKypcoB I.::poMe npHIUITH5! pcmei-IH51 
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chnologies s.r.o. 
3ah:on o npc~tnpnunl\laTcm.cn1 t.· 

>opeccuol/culb!la!l ~ewmpu~Cl!/Wl: 
rmoe cpeiJnee oópa3oeauue u 5 11em KOABteplfeCKozo onbmW 
[OriP.ICcKa.R KoHcynhTaruui n ,n:narBocTIIKa 

•opeccuo!taJlbitafl KeaJlupuKm{UJ!: 

flO!lHblil K)/pC llCUXOJlOZUU (KaK. eiJuucmeeHH011 Cllť1fUWlbl/OC111U) a 
t:cKO.M eyJe yuuee~cumemcKozo muna wm zocyiJapcnwo.M npu31wll-

11 Ja pae/101/ťllllblll Kypc e JazpmnNIIOM eyJe 11!l!OC 3 zoi!a npopec
JJIGJibHOzo Ollblma, UJlU 

flOJl/ib/1) ~ypc 11Cl/XO!l0Zllll ( 6 KO"lt611/ta1{1111 CO 61110p0l) C/1C1{111UlbliOC
lO) 6 ~ewcKOM eyJe yuueepcumemcKozo muna ll!lloc 5 !lem npO!Pec
''UlflbHOZO Ollblnla 

CTI!'!ecK:>I, OITbiTHaH u KoHcynhTaUI!OHHaH .UCHTCllbHocn npn 
paCTCHHI! 

opeccuoHaJlbllaR KBaJluljJwWt{UR CM.: §§5, 6 Ja~oua NgJ47!1996 C6. 
l pacTeHUHMU, rrpo,UyKT3MII II OÓ'hCKT3MII paCTCHIICBO,tlCTBa II 

rrponm Bpe.uHbiX opramnMoB, cpencma oxpaHbl pacTeHnií 

opeccuoHaJlbuan KBaJlupuKal/llfl c,lt.: §§5,6 Ja~oua lVi2147/1996 C6 
••ec~ne pa6on,r (Ja IICKJIJOlfCIIIICJ\1 pa6oT, ~OTOpble HRJHIIOTCH rnax~ 
ll IIJIII OCYIIICCTBJIHIOTCH WaXTCpC!<IIMII cnoco6a~IIJ no §§2 3 Ja-
61/1988 C6.) ' 

ot/JeccUO/IllJ!b/laJl K8lL!lllt/JUKU/fU/I 01.:§3, Clil. 3 3«KOIIU ;\!!62/ 
18C6. 

·anJICIIIIC ycnyr no <jlJI3J<YJJbType 

ot/JeccuouwlbllaR KBllJ!Ut/JuKaqUR: 3a8eptuemw BY3a w1u 8/JC/Uetl 
't/JCCCUO/UU!bllOU IUKOJIIJ t/JU3K)'Jlbtn,VpllOlO /!al!pa8Jw/IUR 

tTaUIJH <jlmJ<yJJbTYPIIJ,JX 3aOC,[(CIIIIií ll ,I'CTUIIOBOJ< L{JIH pereuepa
>,[(,[(Cp;t;aJJJIH <jlii311'1CCJ<Oií 1<011/llllUIII 

~t/JeccuO/tllJibl!aR K6llJ!Ut/JUKatltlfl: 3a8eptuellue BY3a w1u 6r.tctuetl 
't/JCCCIIOilllJibiiOU IUKOJIIJ t/Jtl3K)'J!btn}op110ZO /lattpa8~1ettaR 
rmcaTeJlhllan CJ1Va\6a 

otfJecwollllJ!b/ta~ K6a.Jlllt/JUKillftlfl: §22, cm. I ttyuKm e) 3UKoua 
55/I991 C6. 

5yxra.rnepclcllx KOIICYJibTUHTon, 6yxyaiCT 
>t/JeccuollllJ!bllall K6llJIUt/JuKat(UJI: 

1blClllee o6pa3oaauue, 3 zoiJa llporfteccuoua..rtbllOZO Ollblllltt, tuliL 

:peOuee o6pa:Joomme, 30I<OJlrlťTl/loe ammecmamoJlt 3pe.rtocmu, u 5 
! llporjJeccuoJtaJtbllOZO Ollblma 

BltTC.1JhCTRO B TUMOii\CIIIIbiX rlpOI~CLJ.ypax 

>t/JeccuOitllJibllaR KBa.J!Ilt/JIIKatfiiH: cpeouee o6paJoeauue, 3UKO/lqeu
ammectnlllllOJU 3pe.n.ocrtw, u 3 zot)a llpOljJecctwJuuibltozo onwma 

opzoo;w c 3lllpaum{eti, 1/Jlll aucmee o6pll1otuume u 1 u)() 11pofjJec-
1llVlbllozo Ollblma a mopzoBJlť l.' Jazpllllllt(etl, tulil iJOKJ',ueum o ct>a-

au tcclmologics s.r.o. , 
3ah':ou o npl·;~npmmM:ncm.cTuc 

Ilp~fjleccuouwtbllllfl KaaruujJukm{tlH: cpeiJuHJlllpmjJea·uoJUL'lMtan uu..:o
JUI coomuemcmaymu{ezo llporjJwlJl, 3aaepme!lltaR llTIUJWcmamwJt 3pe
.rwcmu, u 3 zoi)a 11pofjJeccuolla;lbltotlllpaKJIULKIL 

'raopauuH. ~p0113BC/ICIIIJÍÍ 11300pa3JITCJibllbiX IICJ<yccm, I<OTOpbiC IIC HU

,~.CH naMH IIIJIJ<a~IIJ I<YJibTYPbl, IlO XpaiiHTCH B co6paiiiJHX MYJCCB ll 1"'1-
.11, IIJIIJ 3To npe/IMCTbl ~<YJJbTypuoii ueJJuoeTu • 

IlpotfJeccuollllJI&IIaR K8llJiut/JuKaqUR: 

a) B Y3 tmu 8/Jctuee npot/JeccuollllJibltoe o6pa306auue • o6J!acmu pec 

~~aapu:o8a/~UJI UJJu U3o6paJume;tbiiD-K,Vll&myplloii oemtleJ!&Itocmu, wu; 
A. ~pe /Iee o >p~oaauue IlO cnequiUl&uocmu pecma6patft1Jt u 5 J!em npo
"'eccuoltllJibltou 11p«KtnuKu pecmaapupo8allUJI 

Jl;; 
1~70,[(a;t;a naMHTIIIJI<OD ~<y Jlb Typ bl IIJIII I<Y Jlb TypnbJX l[CIIJIOCTCÍÍ 

p "'eccuoullJibltaR K8llJIUt/JUKat(UR: cnetfUa.J!U3upoaatmtJií BY3 UJJu 
Ctle_I!UllJIU3upo8amwe cpeouee o6paJoaauue u 3 zooa 11potfJeccuoulL!Ib
/lou llpllKinUKU 

~TaMCIIIIe YCJJyr n o6nacm 6CJonacuocmu oxpallbl 3/IOPOBbH n "IPYIIC 

3 >pOteccUOIIllJibllaR K61UlUt/JUKat(UJl: 3UKOMCII/10e cpeOuee 06pa306UilUe U 
. zo a tlpot/Jeccuouwtbltoií npatanuKu 6 o6Jtacmu 6e:JottacJtoctmt mpyoa 
OBJIH íi\IIBOTIIbJMII, 11pC)),HU3J1Ut1CIIIIbiMII ,U.IIH pa3Be)J:CIIIIH 

flpot/JecCUO/IllJibltaR K8llJlUt/JUK«qUJI: 

a) BY3 6lta!lreuoecKreo ttatlj1il6l!e/lllll u I zoo IIJ10t/JecctWtWJ!&JIOU tlpmanu
Kll, WIU 

b) BY3 Cl>ICJICttozo 1Ul/1Jfil6Jte/U/J! u 2 zoi!a npotfJeccumtllJibiiOii IIJfilKfnuKu, wuL 
c) c.pe0Jlee o6pa3ooauue 6uoJWlurlecKozo llaJlpanJiettUJl Jauepmeuuoe 
ammecmamo.Jt 3peJiocmu, u 5 .rtem 11porjJeccuottwtbtlOií 'llpaKIIUlKil 
CllpODJ<a li<IIBOTUbiX 

Ilpot/Jeccuouw!bllaR K8llJiut/JuKat!tlfl: 

- a) BY3 6uoJlozuqecKozo lla1tpa8JWII/1Jt ll I zoo 1tpot/Jecctto/UU!b-
1lou ltpaKIIIUKU, IL'lll 

b) cpeouee o6pit:JOBaltue 6tw;wzuqecKoco ttattpa61te/lltfl, 3a8epmm
,we ammecmamo . .u 3pe.Jmcmu, u 3 zoOa ttporjJec.·cuotUI.!lblloii llpaKtllllKU 

fipJJJIO;t;CJJJIC 3 
PaJpCilliiTCJIJ..Hoe npennpnmiMaTCJibcTno-lt 

rra 302 

JBO,[(CTilo Ma~uu " npll6opon noo6me ll IIJIH onpe/~C!ICilllbJX XmHíi
llbiX OTpUCJICll 

'li.OC HpOH3BO,UCTBO, Hp0II3BO,UCTBO, pCMOHT, li3MCHCIJII.H, TpaiiCIIOp

JKa, I\YI1Jl51, IIpO,Ua:>Ka, c,na4a B apen,n:y, XpaHCHIIC II I1piiBC,UCIIIIC H 

l~lf!OM I.IpJIJJ~)J~~,IIIIII ncpC'IIICJICiibl TC BII)(bl llC5l.TCJibHOCTII, JVUJ OC\'tUt:-
lOpblX lpC6)CIC5! KOHUCCCWJ (CM. §26 II nOCJICJ{)'IOllliiC). , 

llpwtomeutLR 

qe nporjJeCCUOIUJJlbllOZO JnllMOJICťllllOZO 3K3a.Atella ( §6, Clil. 3 llJ'IlK11HH 

b), c), d) yKaJa NE259/1997 C6.) ~ 
Jl.eHTCJibiiOCTh, nplt KOTOpOl1 HapyWaCTCH QCJIOCTIIOCTb \ICJIORCI.JCCI\:011 

KOa\11 
llpot/JeccuottllJibltaR K8llJIUt/JuKaqUJI: ttpot/Jeccum!llJiblloe o6y qeuue 8 tt
pot/Jeccuu KOCA!etnUKU U npot/JecCUO/!llJibllaJl K8llJIUt/JUKaquR 1!0 §8, 
cm. 2 UJIU §3, cm. I ,VKUJ« N977/198I C6. 

Yxon 1a pe6cu~<oM 110 BolpaCTa Tpex JJCT o ,[(IICBIIOM peli<IIMC 

llpotfJeccuo/lllJibllaR K8llJIUt/JuKaqUJl: 
a) cpedllflfl MeiJuquucK«R tUKOJIU, 3aaeptuem!aR ammecmamoM 3pello

cmu, co cnequllJI&/Ioctn&/0 iJemcKaR MeiJcecmpa, UJIU 
b) 8blC/UaR ,ltedutjUIICKUJl /UKOJIU C 11anpa61Le/IU"'ll iJeii!CKaR MCOCeCtnpO. 

Macca;t;Ub!C, <jliiJIIOTCpanenmqecJ<IIc 11 pea611JIIJTaunomlbiC ycnyrn 

llpotfJeccuo/lllJibtlaR K8llJIUt/JuKaqUJI: 
a) cpeottRR MeóutfUIICK«R tUKOJIU, 3a8eptuemlafl ammecmamoM 3pello
cmu, co c/lequllJibltOCtnb/0 pa6otnttUK pea6UJJurnaquu UJIU t/JU3uornepa

twatn, UJIU 
b) 6/Jclltafl MeOuquucKaR tUKoJla co ctteqUllJibllOCtnb/0 iJmwo,llupo8at!-

lttJií 1/JIDuomepaueam, 
c) K8UJiut/JUK«I(UOII/Ib!U Kypc C 3aKJl/OqU/I!eJI&IIbiM 3KJO.IIe/IOJII, opzamt-
308all/IIJU MeouquucKUM y•tpe>ICOe/!UeM, yttoJlltoMoqem!WI Mullucmep
cmao.li30paaooxpalle/IUJI zomo8UI1t&Macca;Jtcucrno6 8 pa11ze .IIJlaiJmux 

."eOpa60tn/IUK08, UJIU 
d) .lleiJUqUIICKUU t/JaK,VJlbtnetn U npot/JecCUO/IllJib/laR K6llJIUt/JUKat(UJliW 
ClleqUUJI&/Iocmu t/JIDuornepattUJI, 60JibtleoJIOZUJI u mepatwamuqecK«R 

pea6UJiumaqUJI tuzu t/JU3KJ'l!&tnypu«R MeiJuqu11a, Will 

e) t/JaK)'Jlbtnem t/JU3uqecKoii K,VllbiiiYP"' u cttopmaKapJloeayuuaepcu
mema, llpaca, wm tfJaK}'Jlbtnem t/JU3uqecKoii K,Vll&myptJ }'IIU8epcume
ma []a.n.llt{KOZO, 0JlOMO)'I{ 6 llllllpll6JlC/lllU pea6UJlUinlli{UOillll.tť 

CIICI{UlUlbllOC11lll, 

3J<Cl1JIVaTaUIIa COJJHpiiCB 
IŤpot/JeccuollllJibltaR K8llJ!Ut/JuKat(ttR: MeOU/fUIICKUii t/JaK}'J!&mem IL1U 
1/JaK,Vll&lltem t/JtuuqecKoií K,VJI&mypb! u cttopma Kap;wea ,VIIU8epcume
ma, IIpaca, W!U 1/JaKyJt&mem 1/JtuuqecKoii K}'Jlbtn}'pb! yuu6epcumema 
llaJiaqKozo, 0JIOAIO,VI{, Will 8/JCIU«R MeOUI!IliiCKaR IUKOJJU, UJIU cpeo
llflfl AWOUifUIICKaR lllKOJJa, 3aeepwetmaR ammecmamoAI 3pei!ocmu, u 
ca/II)CI/IeJlbCin80 110 §22, Cll~ ltt}'t!Ktn e) 3UKOII« Na455!1991 C6. 

fipiiMCIICIIIIC, np011380/ICTRO ll peMOIIT 

a) npoTCJOB 

b) I<OpccTon IIJIH Tynoomua 

c) J<opceToo IIJIH OI<OIIequoCTcií 

d) MHf"I<IIX 6m!Liali<CÍÍ 

77 

[fpllJIOJICelltul 

IlCI'OJlHOCTh Op)')KIHI, ITO 3aKOIIY IIO)..l.J1C)KalUCfO pcriiCTpaUHil 

Kea!lupuKatfUR: 
a) npopeccuolliUlbltoe mpexJlettmee o6paJoewtue u mpex-""mblpex
!lemnuilnpopeccuonaJlbliblií Oflblm, uJiu 
b) cpeiJ11ee oópa3oamme mexlill1lecKozo 11anpaeJLťNWl, 3aBepmemwe 

ammecmamo!tt 3pe.nocmu, u mpex-lfembzpexJZenumil nporjJeccuoJta!lb
liblii Ollbltn, llllU 
c) BblCutee oópa3oaaHue mexuuqecKozo ttanpa8!lellUJl 11 i!eyx-mpex
!le/1/Jtull npopeccuoJW!lbllblll Ollbl/11, tU/U 
d) l!pOt/JeccUO/IllJibllUJl K8a.JIUt/JUK«l(UJl /10 §§2I U 22 3aKO/Ia O ltpeon
pUII.UMQineJlbCmBe 

OnbiTIIOe nponJBOACTBo, rrponJBO.UCTBo) peMOHT, HJMenenn51, npona)Ka, 

cnaqa n apenny, xpanennc, TpancrropTHpoBKa II npuncnenue B neroA

HOCTh 6ocnpnnacon ,[(JIH opylKIIH, no 3aKony nonnelKall[ero pcrucrpa

JIIIll 
K6aJl111jJUKat/11R: 
a) npopecc1IOIICUlb/loe o6pmoea11ue 11 mpex-~emblpexllťmllullnpopec

cuollaJlbllblil onbun, ww 
b) cpei!11ee o6pa3oawme u mpex-wmblpexflenlHUtlnpopecc11o/lculbllbltl 
OllMtn, UJlU 
c) ebtcwee o6pasoecmue u iJeyx-mpexJlefmmllnporjJeccuollaJlbllbtil onbrm 

0Ub1TI!OC 11p0113BO,[(CTBO, 11p0113BOL{CTBO, pCMOI!T, HJMCHCHIIll, Tpancnop

TIIpOBKa, K)'TIJIH, IIpO)l,a)J(a, C,Ual!a B apCH,Uy, XpaiiCIIIIC II HpUBC)XCIIHC B 

IICI"O,[(HOCTb BOCHHOfO opylKWI 

Kea;lupuKat{UR: 
a) npopeccuo/lWlbJIOe o6pmoemme umpex-~emblpex."e/IIIIUzlnpopec
cuollaJlbNbtií onbTm, /UlU 

b) cpeiJ11ee o6pmoea11ue 11 mpex-~emblpexnemmnlnpopeccuo/ICUlbltbltl 

O!lbtm, Jmu 
c) ebzcwee oópa:Joewme u iJayx-mpexJtemHuz'l nporjJeccuol/(l]Ibllblil onbun 

Oubrrnoe npon'JBO.UCTBO, upOHJBO.UCTBo, pcMOIIT, UJMCIICHII51, TpaHcnop

nrpom;:a, K)'IJJIH, npo~a)Ka, cnaqa B apcnny~ xpancHIIc n o6e3upcJKIIBa-

1111C BOCI!HbiX 6oenpunacon 

KeaJl11P11Kat!UR: 
a) nporpecc110IIIUlbiiOe oópa3oea11ue 11 mpex-~emblpex!lemllutlnpopec

cuoncmbl-lblii onbrm, UJlU 
b) cpeiJ11ee o6pmoea1111e 11 mpex-~embtpexJlť/11/lllll npopeccuol/aJlbllbltl 
0/lbltn, UJlll 
c) Bbicwee oópasoeanue u iJeyx-mpex;lťnmuzl nporjJeccuollaJlbllbl11 onbim 

PaóoTa Tnpos 

Kea;lupuKatfWl: 



itarian teclmologies s.r.o. 
3a~on o npc;tnpmm:uaTcm.nnt• 

a) cpedJiee o6paJoaanue rwenuoe ww IIOJLU1fe17cKoe Jauepmeunoe 
ammecmamo.u 3pe::ocmu, u O a; '.\}Lemma/ nporj;eccuouwJbll~lll Ollbtm, ww 

, ~) 6bicu~ee oopaJoaaHue eoennoe, no.rtW{eziC!We IUlll rjJUJl·:)'.'lbJJ/)'fJ!loe 
u c)(JJ XJielmtuu nporjJeccuoHaJtbl/bll{ Ollbl!71, UJIU 

"' c) yiJocm~eepenue cyobu 1/Jllllllpenepa cmpemwe 11 mpe:ť!lenmmi npo-
'i:'eccuona;zbJtbiU onblm 

pvrrrra 304 

lpOIIJBO):ICTUO MCLIII~IIIICh:IIX npo):lyKron, TO'IIILIX ll OnTII'ICCICIIX 11piiÓO· 
mii~WB • 

Xpat.IIIUH LICllfllcjlet~~IIH, LICJIIIICCK~IIH ll LICPUTIIJU~IIH c ITOMOII(LIO HLIO· 

lfhiX lf.lllf CIIJihiiO H)l,OBIITbiX XIIMIItiCCI~IIX BClU.CCTB ll npenapaTOB lU IIC

IIO'ICfllleM cne~lla.JILIILIX npUKTIIh: B OÓJIUCTII JUÓOTI.I O paCTCIIIIHX 

. KeamtrjJWW1(UH c.11.: §§/8- 20 Jmw 11a Ng/57!1998 Có. 
Pn~naJILIIal! MeTpononm 

KBaJIUijJUA:a/(1/fl CM.: §15 }'A:o:Ja 11paewneJlbC/116Q iv'1!19211988 c· 
eepcuu y~>:aJa 11paeume.%cmea NgJJ/1992 Có. o. e -

)OIIJBOLICTBO ll peMOIIT JyÓIILIX ttpOTCJOB 

KBaJIUt/JUK«l{UJl: cpei!uee upoljJeccuou/JJlbllOe o6po:Joo11uue 110 c11e11
u

/IJ/buocmu 1y6uoii mexlllll<, 6 Jlťm 11poljJeccuouwlblloii 11paKmuKu 6e1 
!Wpepblua, iJOllOJlllU1tleJlbllblC C/ICiflltl!lbHble K.}'PCbl 6 )''tCfilto.Jt JUBeiJe
llllU, ymoepJICi!eww.!l Muuucmepcm60.II3i!pa6ooxpaueuUJl ( cJe1lcm6u-
111CJlbuo maJOlCe i!;m upoljJeccuoua.rlbllblX 11pei!cma6ume;lell) 

yrrna 305 
eKTp11 11CCI\'IIC 11pii60pbl 

~.uen~rc, r-.·IOHTa)J(, TcKyu.mJI PCMOIIT u cepnnc TCJlCI\OMl\.1\'IIIII\iHUIOII

. O OOopyJJ:oBaiiii5I, IIOL(COCL{IIIIeBIIOI'O "C/.UIHOiÍ TC.riCI\:OMJ\1·\.'IIIIh~ai'IIOII-
1 ceTII ~ 

K8Cl!l11p11K(/1(1/Il CM.: §4 :JCIK0!/(1 .-\'g ll 0/1964 Có. 
llfUX llpet)IIUCaJIIliÍ. 6 aepCiltL IIOCJteiJyJO-

~LIOCTC.lBJICIIIIC ycnyr TCJICKOMt-..IVHIII\aruiii 

~~'(;;1t.;'"a1!Wl C.\1.: §4 3CIA:OJICI "\-g ll 0/1964 Có. 6 6epcuu Ja~>:oua .\9152/ 

nna 307 

•113BO~CTBO XIII\UilfCCI\'IIX 113)lCJIIIfi 

lllBOL{CTBO U IIMnopT XIIMII 11CCRJIX BeU,tCCTB ll XIIJ\.tllttCCI\'IIX llpCIIapa-

1\'JiaCCIIcfHII.tllpOBafllll.JX I\Uh7 ll3PbiBOOUUCIIbJC, 01\'CII/UipVIOII{IIC IICI' rllo

~.llhiiO I'OpiO'IIIC, Clt.rlbiiO r'OpJOtllle, Cll.llhiiO O:rpall,IJ;IIOl;;IIC 

LB~~I~IIUIC, 1\:UIIUCpOI'CIIIII>Je, MYTUfCIIIIhJC, OTpaB.fiSIIOIJ{IIC [l_.IUI nocnpo~ 
L(C liM, OIIUCIIhJe i(.IIH 01\p~'í-RUIOU{Cií cpC/U•I ll nponaam XIIMIIliCCI'-'IIX 

ian tcclmologies s.r.o. 
3:Uť011 O llJICJI.11p111111M<lTCJII>CTII{' 

c) yiJocmoeepe11ue cyiJbu Wtu mpenepa cmpe .. 'Il\oe u lllfJeXJtem 11uilnpo
cjJeccuoHGJlbHblil onbrm 

>)( Ja BO)\O!lpOBOI(OM ll Ka!IRJIII3al(IICfÍ 

K8aJl1/rjJ11Ka1(11fl: 

a) npocjJeccuonG.Ilb!IOe mpex;zemuee o6paJoemme u mpex;1emHwi npo
rjJeccuoHan.bl/blll onbtm, wm 
b) cpei!11ee "o6pmoeanue. 3«6epllle11110e ammecmamoAt 1pe11ocmu. 11 
i!eyxJlenl!/1/11 npoljJeccuoJtGJlb!lbllt onbl/11 1/Jlu 

c) 6blC1/Iee oópaJo6mme u 2001NJtbl1tn;orjJeccuo!laJ1bHbl1t Ollblm 
>a6oma Ta6aKa ll 11pOH3BOilCTBO Ta6aqHbiX !!3):1CJII!JÍ 

K8aJIUijJUKG1(Ufl: 

a) 6blCUiťe 06pa306GH1lť /lO CllťliUWlbliOC!nU llllUjťBGR XUJltuH WlU Cť!lb
Cl\Oť XOJR11cmeo u mpex;zemnmt nporjJeccuoHGJibllblll onbtrn lL'l1l 
b) nomwe, JaA:olt~eJIHOe ammecmamo,\1 3pe;wcmu cpeó11e; oópa306a
uue no cnelfUaJlMtocmu muqeBafl xu.wm UJIU ceJlbcKoe XOJHiícmeo u 
Ulecmwzemnuzl npocjJeccuonGJIMtblll onbtm 

I{llplUIJIMUTCJibCTBO B 06JiaCTII o6pai.JJCHIIH C OITUCiibiMH OTXO,~.'l;UMII 
KewlUpuKm{uR: 

a) cpei!11ee nporjJeccuollaJtbJtoe oópa1oeauue. JU6epme11uoe ammecma
rno.~u 3peJzocmu, u !lflmuJiemmnt nporpeccuonaJibllblll onbrm, ww 
b) Bbicutee oópa3oea11ue u '1/.enzblpex;IemnwlnporjJeccuouwzb!lbll{ on61m 
~OCTUBJICHUC TCXHIIlfCCKOfO CepBUCa )])151 oxpaHbl IIMVI.JJCCTBa II JIIO.[(CiÍ 
KeMurjJu~>:m(wt: • 

aj nporpeccuoJlGJlb!toe mpex.Jlemuee oópa1oemme u mpexJten111uii npo
tjJeccuollaJibllbii'í onbrm U./lll 

b) cpeiJuee o6pa1oea/me, Jaoeputeimoe ammecmaiJzo,u 3pe.rwt·11111, u 
Ó6yxnem!11nlnpoljJeccuo/laJ1bllbl1/ onblm, ww 
c) 6btcwee oópa3oeauue u zoiJUI.{H!Jll'í npocjJeccumtaJtbJibll'i on61m 
Tll rrpn rroxopoHax 

lTa K.1ran6nw: n KpcMaTopncn 

·liC tiaCTHhiX CJIC)J;OB3TCJICÍÍ 

Kewlurfiu~>:m(u!l: !10,11/oe cpeonee oópaJoemme 

IHpmrrwr, o6ccnc<ummormre oxpany mry111ecTBa u mo):lcií 

KeamupuKa>(W1: 11011110e cpei!uee oópa3o6ml1le 

POJILllllil nponepKa MexaHH311ponaJIHbtX cpCLICTB :wr oxpa!lbf paCTctmií 

K6aJI1tp11Kal(U!I C,\l.: §6, cm. 1 c 3GKO!Ia Ng/47/1996 Có. 

I3BOLICTBO ll o6pa6oTKa c6powmmcro cnnpTa (:>a uc~<mo<teHue11 Llll

U!Ton 113 ťjlpyKTOB 11p0113BO/ll!TcJil!Mll) 

K6aJIUrjJ11Kal(UR: 

1) 6b!Cutee o6pa306QHUe 6 OÓJlacmu ll1lllfť601/ rtlťXIlOJl02UU, X1HWU, CťJlb
CK020 xoJm/cm6a, MeÓU1(1/Ilbl, eemepuuapl/01/ AteÓU1(111lbl w111 ljJapAta
WJiozuu, UJlu 

J1plUlO:HCC11Wl 

BelUeCTB ll XIIMJiliCCICitX npermpaTOB, l\:J1RCCit$11U11pOBaiiiiMX ICUI~ CIIJlLIIO 

OTpUBJIHIOII(Ite ll OTpUBJ!HIOII(IIe. 

/(eaJIUIPUKa/(11!1 CM.: §§/8- 20 JaKo!la Ng/57/1998 Có. 
11ccneLIOBamre, onbtTHoe npomnoncTno, npomBOLICTBO, Yllll'lTOlKCHne, 

llpi!BCLICHIIC B HCfOI(f!OCTL, o6pa60TKa, KYITJI51 ll npo):lalKa B3pbiB'l3TbiX 

BCIUCCTB 

J(eanuljJuKa~ufl: OJIII uccJleiJoeaHUR, Ol1bllllH020 11pou3eoiJcmea, 11pouJ
eoi!cmea: coomeemcmeyJOU{ee 8b!CU/ee mexHu~ecKoe o6pmoeanue 

flOKYITKU, XpUIICfllle ll 11p01(Uli1U 11p0113BOLIIIMbiX B MUCCOBOM 110pHLIKC Me

LIIIKUMCHTOB, KOTOpLte MO ryT COr J!UCHO ITOCTaiiOBJleHiliO O pentCTpa~llll 

11p01(UBUTLCH BHe UITTCK ll 6eJ pe~CITTa 
Ko/IJ/UijJUKQI{liJI: npopecCU0/1/JJlbllblU KJ'pC 110 §75, CliL 2 IIYIIK/11 i) 3a
KOIIU .NE79/J997 C6. 

rpvrrna 314 
0CTRJ1LIIbiC 

B3pb!BHbtc pa6oTbt ll ocyll(cCTBneHue ťjleí\epBepKOB 

KeanurjJuKa1!1IO!IItoe yi!ocmo6epeuue: Jlu1(ť!131/H !1oiJpbl811UA:a. 8blOmt
'taH opzanoM 2ocyoapcmeewto20 2opJ1o2o y11paenenufl 

,[(eHTCJibHOCTb o6MeHHbtX nyHKTOB 

J(eanurjJuKm(ufl: 110J1Jtoe cpeonee oópmo6auue 
ITaccmrmpcKnlí nopolKHbili TpaHcrropT 

/(ea;mrjJUKU1(1/0JI!IOe yi!ocmoeepeuue: §6 JaKOJ/a JVg 111/1994 C6. 
rpy30BOÍÍ ):(OpOlKllblli TpaHCITOpT 

KeMurjJu~>:m(uH cM.: §6 JaKO/la.N•lll/1994 C6. 6 6epcuuJaKolla.MJ304/ 
1997 C6., 6 CJlyoae MeJJcOyllapoollozo mpallcllopma onum c ollympu
zocyOapcmoeu!lbl.~ OopOJIC/lblM mpallcTlopmo)u « me"letlue ue .~e1we 
3 Jlť/IJ Oo noOaqu 3WlBJlťllUR o KOIItfeccuu, 

TaK Cll 

K6anuljJuKm(w1: §6 JaKO/la Ng/1111994 Có. 
Bnyrpcrmnií peqnoií TpancHopT 

/(6c/JlurjJuKa1(1/R,. 
a) 6blCutee :JI\.Ollo~mNecK.oe UJlU wpuiJuttecK.oe Ullll mexnulf.ecK.oe ww 
mpaucnopmnoe o6pa3oeaHue, u.;m 

b) llOJlliOe CpeiJ!lee 3KOIIO.MUIJťCKOe UJlU !OpUÓU'I/.ťCKOť UJlU niťXJlUl./ťC

KOe 111111 mpa11cnopmuoe o6pa3o6a!lue 
06y'ICIIIIC ll TpC!liipOBI<a CTpeJ!b6bt 113 opylKIIH 

/(60J11/rjJ11Ka1(UR: 
a) cpeiJnee oóprnoeauue eoeu11oe ww IIOJlUifťllcKoe, Ja«eptuenuoe am
mecmamoJJ.t 1pe;wcmu, u Oeyx;temituií nporjJeccuoHGJlbllbTil onbrm, UJlU 

/J) 8b1Cl/lee o6pa306ClJI1/ť 60eJI/tOe. 110J1U1(C1tCKOe 111111p113K}'J1bii1YfJJJOe 1/ 

iJeyXJlermmii nporjJeCCUOJICUllJlfbll'í Ollblln, UJlU 
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/JptlllOJiťelllUl 

ó) q1eiJuee o6pa1oemme e o6.rwcmu llllllfeeoil mexuoJlozuu, xu.MUU, ceJlb
cKozo xoJJdicmea UJlUllO nporjJeccuu cj)(tp~\ta1{ťBmU'tecKU1l lla6opaum c 
ammecmamo.u 3pe;wcmu u 3 t?oiJa.MU npaKmUI\U. 

r!p01!3BOilCTBO 11 o6pa6onm CITIIpTa cyJihťjliiTHOťO IIJIII C!IHTC'TII'ICC!WrG 

/(6aJI11p11Ka1(11!1." 
a) Bbtcwee o6pCl3oeaHue e o6;wcmu xu,\tuU, UJlll 

ó) cpei!uee o6pa308anue 6 o6;wcm11 x1~~11111 c ammecmamoM 1penocm11 

U 3 200{11>!11 11p0KI1111K11 
O~em<a ttMyll(eCTBa 

a) LIBII:I111M0f0 

b) IICABIIll11tMOťO 
c) IICMUTeptta.IlbiiOťO ttMyll(eCTBU 

d) cjJIIIIUIICOBOfO IIMyll(eCTBU 

e) npeAITPIIHTIIH 

KellJluljJUKai/UH: 
BblCIUCť ofip03o6auue JKOIIO;UU"lťCKOe WlU IOplliJU"lťCKOC 6 06JlaCinU, 

2iJe 011e11Ku upo6oi!JllnCII, u 2 2oi!a npaKmUKU 6 orjenuoa11uu ILIIYIIIC
cm6a, WIU iJflfl 11v11Km06 a) u b) IIOJI11oe cpei!11ee 11poljJeccuo/l/JJibiiOe 
o6pmo6a11ue w1~ 6blCIUee o6po:J06/lltue 6 1Iallpa6Ilťlllll~ zi!e oqellKU 
llpOBOÓJllnCII, ll 5 Jlťln llpopeccUOil/JJibiiOU 11pUKI1lllKU 8 Ol{CllU6U/lUll 
ILII)'ll{CC1n6U. 2 20iJa npaKIIIUKU 8 Ol{ť/lU8U/IllU U.IIYll{ťCIIIBU o!IOJJC/10 3U
.!IC/llllnb 6mop""11 8uclUU.!I o6pU306UilUCM 110 coomoemcmnywtqe,lty 

30,_011y WIU Jaoepmellue.ll o6po:Jo6«1lUJl 110 coom6emcm6y/Oll{ťM)' Ja
~>:olly llpiiÓOJ[;)/CllllleJlbllOCillb/0 /IC ollťllblliC 2 JICIII ( 4 CeAICCinp08) C llU
npa6JlťllUC.lt ua oqenKy u:uytqecmsa Oamwií Kamezopuu 

CCbiJI[(J1: 
1· Jmwu :\?!221/1946 C6.o nottme 6Ceeme 3m:.ouoeNg86/1950 C6. u NQ88/J950 C6. 

3aKOJibl N!2527/1990 C6.o6 om1\.pbtmUJIX, npo.Mbllu.umtblX o6pm11ax u pmplpeO;w

:JJceuUJIX a ceeme 3ai\.OJt(l Ns!519/1991 C6. _ 
3aKOlt .N?!35/1965 C6. (aemopc1\.UI13a1\.o11) e ceeme noc.wOywufUX U3.ueuemm. 
3a,m1b1 MNe529/1991 C6. u 478/1992 C6 . 

.?a. .JaJ..:ou .VQ23 7/1995 C6. o6 ynpae;Iemm aemopCKU.lW npaea.ltu 
]a1\.0II J\220/1997 C6. o6 yxoOe 3a ucmopu'leCl\U,\tll1UUttRmuww~llll ., 
3a,011 :\920/1966 C6. o6 oxpm1e 3iJopoebR 11apoi!a. 3aKOIIbl LfHC 220/1991 C6 .• 160/ 
1992 C6. o mwamax epa'iet1, cmo.Mmno.rwzoeu amneKape11 
]aKOH :\087/1987 C6. o eemepwwpuo.M o6cJE)"JICUeauu 
3aJwll LJHC Nd28/1990 C6. o6 aiJ6oKalll!lX 

J· 3aKo11 LJHC Nfl209/1990 C6. o KM.weptteCl\UX ropucmax 

''' '''""" '!HC NP158/1992 C6. o II0!11apuycax 
3anou Ng237/1991 C6., 3m.::.ou lfHC N!! /4/1993 C6. o namemrlltbiX JautumuuKax 

.]a;;.on.'\936/1967 C6. o6 31\.Cnepmax unepeeoiJI./.uKax 
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