Žádost o zápis do evidence zemědělských podnikatelů
03. Pojmenování (název) životní situace
Žádost o zápis do evidence zemědělských podnikatelů
04. Základní informace k životní situaci
Právní úprava: zák. č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o zemědělství“).
Zemědělským podnikatelem podle tohoto zákona je fyzická nebo právnická osoba, která
hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním
jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených tímto
zákonem. Fyzická osoba provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, anebo
prodávající nezpracované rostlinné a živočišné výrobky, nepodléhá evidenci zemědělského
podnikatele podle tohoto zákona.
Činnosti, které jsou zemědělskou výrobou, jsou uvedeny v § 2e odst. 3 zákona o zemědělství.
05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
U fyzických osob žadatel osobně, případně zvolený zástupce na základě písemné plné moci.
U právnických osob osoba oprávněná jednat jejím jménem (např.: jednatel,
představenstvo,…) nebo tímto orgánem zmocněná osoba na základě písemné plné moci.
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Fyzické osoby:
 plná svéprávnost
 trvalý pobyt na území ČR, nejedná-li se o občana ČR nebo o občana členského státu
EU
 nejedná-li se o občana ČR nebo o občana členského státu Evropské unie, musí
pohovorem před obecním úřadem obce s rozšířenou působností prokázat základní
znalost českého jazyka.
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá podnikat v zemědělství, je povinna se zaevidovat.
Zaevidování se provede vyplněním „Žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele“
a doložením příslušných dokladů u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou
působností.
08. Na které instituci životní situaci řešit
Kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
S příslušnými pracovníky Městského úřadu v Ústí nad Orlicí, odboru právního a obecního
živnostenského úřadu, Mírové náměstí č.p. 7, 2. patro, kancelář č. 301 v provozní době
odboru.
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Fyzická osoba:


Platný průkaz totožnosti.

Právnická osoba:



Doklad o založení společnosti, příp. výpis z obchodního rejstříku právnické osoby.
Platný průkaz totožnosti osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře jsou k dispozici na Městském úřadu v Ústí nad Orlicí, odbor právní a obecního
živnostenského úřadu, Mírové náměstí č.p. 7, 2. patro, kancelář č. 301, případně jsou volně
dostupné internetové stránky Ministerstva zemědělství - www.mze.cz/ .
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit




1.000 Kč správní poplatek – zápis zemědělského podnikatele do evidence (položka 6
a) zák. č. 634/2004 Sb.)
500 Kč správní poplatek - změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci
(položka 6 b) zák. č. 634/2004 Sb.)
100 Kč správní poplatek – změna zápisu identifikačních údajů v evidenci
zemědělského podnikatele (položka 6 c) zák. č. 634/2004 Sb.)

Poplatek lze uhradit přímo na odboru právním a obecního živnostenského úřadu, a to
v hotovosti nebo prostřednictvím platební karty (i bezkontaktně), nebo v pokladně MěÚ,
popřípadě bezhotovostní platbou na účet města Ústí nad Orlicí. Podrobnosti získáte na
Městském úřadě Ústí nad Orlicí, odboru právním a obecního živnostenského úřadu.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Splňuje-li žadatel podmínky podle tohoto zákona, obecní úřad obce s rozšířenou působností
žadateli do 30 dnů vydá Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Dotčené správní orgány: Finanční úřad, příslušná Správa sociálního zabezpečení a Všeobecná
zdravotní pojišťovna.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
---

16. Elektronická služba, kterou lze využít
Elektronická podatelna Městského úřadu Ústí nad Orlicí: podatelna@muuo.cz
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje


Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy






Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích), ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Na řízení podle tohoto zákona se vztahuje správní řád s výjimkou vydání kladného osvědčení
o zápisu do evidence zemědělského podnikatele.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Fyzické, právnické nebo podnikající fyzické osobě, která provozuje zemědělskou výrobu
podle tohoto zákona, aniž by byla zapsaná v evidenci zemědělského podnikatele, může být
uložena pokuta až do výše 50.000 Kč. Fyzické, právnické nebo podnikající fyzické osobě,
která uvede nepravdivé nebo nesprávné údaje v žádosti podle § 2f odst. 3 nebo 4 zákona o
zemědělství, může být uložena pokuta až do výše 50.000 Kč.
21. Nejčastější dotazy
--22. Další informace
Obraťte se přímo na Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor právní a obecního živnostenského
úřadu, Mírové náměstí č.p. 7, 2. patro, kancelář č. 301 viz bod 26. Kontaktní osoba.
Další informace najdete na těchto www stránkách:
Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz)
Živnostenský rejstřík (www.rzp.cz)
Ministerstvo vnitra (www.mvcr.cz)
České soudnictví (www.justice.cz)
Administrativní registr ekonomických subjektů (wwwinfo.mfcr.cz)
Státní správa (www.statnisprava.cz)
Veřejná správa online (www.obce.cz)
Business center (www.business.center.cz)
Česká obchodní inspekce (www.coi.cz)
Resotní portál Ministerstva zemedělství (www.eagri.cz/public/web/mze)

Business info (www.businessinfo.cz)
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z
jiných zdrojů a v jiné formě
--24. Související životní situace a návody, jak je řešit
Žádost o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Odbor právní a obecního živnostenského úřadu
26. Kontaktní osoba
Mgr. Marian Rada – vedoucí odboru
Jana Rejentová, Alena Borovcová, DiS., Ing. Iva Kužílková - referentky
Telefonní čísla a e-maily naleznete v sekci – odbor právní a obecního živnostenského úřadu
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01.12.2017
28. Popis byl naposledy aktualizován
01.12. 2017
29. Datum konce platnosti popisu
Změny a konec platnosti tohoto návodu souvisí s přijatými právními předpisy v problematice
podnikání v zemědělství.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
---

