
Zadání posouzení 
Prosíme o zjištění přesné definice toho, jaké jsou povinné údaje na webu firem a podnikatelů  

a jaké z toho hrozí postihy. Faktická a ověřená data. 

Výsledek expertízy 
K Vašemu dotazu ohledně povinností firem a podnikatelů ohledně uvádění údajů na webových 

stránkách odpovídáme toto: 

Zákonné ukotvení povinnosti zveřejňovat údaje 
V březnu 2008 byl novelizován zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, kde se v §13 rozšířily 

sdělované informace veřejnosti o „dálkový přístup neboli internetové stránky“ a to konkrétně v §13a 

odstavec 1. 

§ 13a Obchodní listiny 

(1) Každý podnikatel je povinen na všech objednávkách, obchodních dopisech, fakturách, smlouvách  

a v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu (dále jen 

"internetové stránky") uvádět údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání  

a identifikačním čísle; podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku též údaj o tomto zápisu, včetně 

spisové značky, a podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku též údaj o zápisu do jiné evidence,  

v níž jsou zapsáni. Údaj o výši základního kapitálu lze v těchto listinách a na internetových 

stránkách uvádět, jen jestliže byl zcela splacen. 

Celý §13 

 

Sankce při nesplnění 
Pokud na obchodních listinách, a od roku 2008 také na internetových stránkách, neuvádíte všechny 

identifikační údaje, hrozí vám sankce podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, konkrétně dle §24: 

§ 24 Přestupky na úseku podnikání 

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo 



a) poškodí jiného na ceně, jakosti, množství nebo hmotnosti při prodeji zboží nebo 

poskytování jiných služeb, 

b) neoprávněně provozuje obchodní, výrobní či jinou výdělečnou činnost, 

c) poruší povinnost 

1. uvádět na všech objednávkách, obchodních dopisech, fakturách, smlouvách  

a v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového 

přístupu údaje o své obchodní firmě, a nemá-li ji, o jménu a příjmení nebo 

názvu, sídle nebo místu podnikání, zápisu do obchodního rejstříku včetně 

spisové značky, podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku údaj o zápisu  

do jiné evidence, v níž jsou zapsáni, popřípadě o zápisu organizační složky 

podniku nebo podniku zahraniční osoby do obchodního rejstříku, včetně 

spisové značky4), 

2. podat návrh na zápis, změnu nebo výmaz zápisu v obchodním rejstříku nebo 

uložit listinu do sbírky listin5), 

3. používat při podnikání obchodní firmu, a nemá-li ji, jméno a příjmení nebo 

název6). 

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 5 000 Kč, za přestupek podle odstavce 

1 písm. b) pokutu do 10 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. c) pokutu do 50 000 Kč; 

zákaz činnosti do 1 roku lze uložit za přestupek podle odstavce 1 písm. a) a c). 

 

Zdroje: 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/prestupky/cast2.aspx 
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