IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO PROVOZOVNY
Dne 1.7.2010 nabyl účinnosti zákon č. 227/2009 Sb., který změnil některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech. Tento zákon kromě jiného zavádí
nový pojem - IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO PROVOZOVNY (IČP) - upravuje jeho
přidělování a používání. Přidělování identifikačního čísla provozovny, poskytnutého
správcem základního registru osob, je uloženo živnostenským úřadům.
Pro identifikační číslo provozovny platí následující pravidla:
1. IČP je desetimístné číslo. Skládá se z devítimístného pořadového čísla doplněného o
kontrolní číslici, sloužící ke kontrole správnosti tohoto čísla.
2. Provozovna se váže na konkrétní osobu. Pokud tedy vykonává více osob
podnikatelskou činnost v rámci jedné provozovny, obdrží provozovna každé osoby
vlastní IČP.
3. V případě, že provozovnu s přiděleným IČP získá (např. odkoupením, fúzí atd.) jiná
osoba, bude provozovně přiděleno nové IČP (váže se na novou osobu).
4. Jednou již přidělené IČP nelze znovu přidělit žádné jiné provozovně.
Dle článku XXII Přechodných ustanovení zákona č. 227/2009 Sb. jsou živnostenské
úřady povinny přidělovat IČP i provozovnám registrovaným před 1.7.2010. V současné
době je stanovena lhůta pro přidělení IČP do 30.6.2011 – v jednání je její prodloužení o jeden
rok, tj. do 30.06.2012.
IČP je přidělováno pouze aktivním provozovnám s vazbou na aktivní živnost. O
přidělení IČP obdrží podnikatel písemné vyrozumění. V současné době přiděluje Obecní živ.
úřad Dobruška IČP především při zřizování nových provozoven, dále na žádost podnikatelů
nebo v rámci projednání změn údajů v živnostenském rejstříku (popř. v rámci tzv.
transformace živnostenského oprávnění). Po upřesnění zákonné lhůty pro přidělení IČP bude
zahájen proces plošného přidělování IČP všem aktivním provozovnám na základě místní
příslušnosti živ. úřadu.
Zákonem č. 227/2009 Sb. byl zároveň změněn odst. 7 § 17 živnostenského zákona a to tak,
že identifikační číslo provozovny je jedním z údajů, kterým musí být každá provozovna
trvale a zvenčí viditelně označena. Pro úplnost je dobré připomenout, že dalšími povinnými
údaji jsou:
a) obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení podnikatele,
b) jeho identifikační číslo.
Dále platí, že provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům
musí být trvale a zvenčí viditelně označena také:
a) jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny (s výjimkou automatů),
b) prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, nejedná-li se o mobilní
provozovnu nebo automat,
c) kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování.
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