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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    

Část materiálu: VII. 

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra průmyslu dne 29. června 2016, 

s termínem dodání stanovisek do 5. srpna 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 

dopravy 

 

Bez připomínek 

 

 

 

 

Ministerstvo 

financí 
Zásadní připomínky: 

 

1) K části první čl. I bodu 31: 

Novelizační bod 31 uvést v následujícím znění: 

„Za § 45a se vkládá nový § 45b, který zní:  

„§ 45b 

(1) Osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu 

učinit též podání obsahující údaje požadované v přihlášce k registraci k dani z příjmů nebo k dani 

silniční. 

(2) Podnikatel může na živnostenském úřadu učinit též podání obsahující údaje požadované v 

oznámení o změně registračních údajů vztahující se k registraci k dani z příjmů nebo k dani silniční. 

(3) Podání obsahující údaje požadované v přihlášce k registraci nebo v oznámení o změně 

registračních údajů podle odstavců 1 a 2 lze učinit pouze  

a) elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné Ministerstvem průmyslu a obchodu, nebo 

b) ústně do protokolu. 

 

 

Vyhověno.  
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(4) Živnostenský úřad předá příslušnému správci daně údaje podle odstavců 1 a 2 v elektronické 

podobě ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně pro přihlášku k registraci a pro oznámení 

o změně registračních údajů. 

(5) K předání údajů správci daně musí dojít do 3 pracovních dnů ode dne, kdy osoba podle 

odstavce 1 nebo 2 učinila vůči živnostenskému úřadu podání obsahující tyto údaje. 

(6) Na předání údajů živnostenským úřadem správci daně se hledí jako na podání přihlášky 

k registraci nebo oznámení o změně registračních údajů, které učinila osoba podle odstavce 1 nebo 

2.“.“. 

Odůvodnění: 

Výše uvedený legislativní text odpovídá dohodě učiněné na jednání mezi zástupci Ministerstva 

průmyslu a obchodu a Ministerstva financí – odboru Daňová legislativa, které se uskutečnilo dne 

21. června 2016. S ohledem na tuto dohodu je zapotřebí nahradit stávající text novelizačního bodu 

31 výše uvedeným textem. 

Zároveň je v souladu s dohodou učiněnou na zmíněném jednání zapotřebí zúžit rozsah ustanovení § 

45b, tak aby se aplikovalo pouze na daně z příjmů a daň silniční, tj. nikoli na daň z přidané hodnoty. 

V případě daně z přidané hodnoty se možnost využívat centrální registrační místo nejeví jako 

žádoucí, a to z následujících důvodů. 

 Podání vztahující se k dani z přidané hodnoty je již dnes z možnosti učinění prostřednictvím 

živnostenského úřadu do značné míry eliminováno tím, že ve většině případů pro ně zákon č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), 

stanoví povinnou elektronickou formu. Podle aktuálního znění § 101a odst. 2 zákona o DPH lze 

přihlášku k registraci nebo oznámení o změně registračních údajů podat pouze elektronicky. To 

neplatí jen pro tzv. identifikované osoby (viz § 6g a násl. zákona o DPH); lze přitom předpokládat, 

že učinění si úsudku o tom, že se v konkrétním případě jedná o identifikovanou osobu, je již dnes 

pro živnostenský úřad poměrně problematické. Na předmětná podání podle § 101a odst. 4 zákona 

o DPH současně dopadá princip, že pokud podání není učiněno datovou zprávou ve formátu nebo 

struktuře zveřejněné správcem daně, není důsledkem pouhá vadnost podání (a následný proces 

jejího odstranění), ale takové podání se stává neúčinným. Ve svém souhrnu tak současný zákon o 

DPH nastavuje poměrně vysoký standard elektronizace, jakož i formální a strukturální kvality 

podání, ze kterého nelze slevit jeho rozvolněním při podávání prostřednictvím živnostenského 
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úřadu, popřípadě který nelze – jako v případě uvedeného institutu neúčinnosti podání – do 

systému centrálního registračního místa jednoduše přenést. 

 Daň z přidané hodnoty představuje velmi sofistikovanou daň, v jejímž případě je třeba klást 

zvýšené nároky na odbornost úředních osob správce daně, po nichž je vyžadována mimo jiné 

schopnost nezbytné komunikace s daňovými subjekty v podobě poskytování informací, rad, 

poučení atd. Tuto specifickou odbornost nelze očekávat (a ani by to nebylo účelné) od úředních 

osob na živnostenských úřadech. S připuštěním možnosti činit podání k této dani na 

živnostenských úřadech by tak bylo spojeno riziko chybného poučování daňových subjektů, jejich 

nedostatečné informovanosti a celkového vnímání daného systému jako zavádějícího. S tím je 

následně spojeno jak riziko náhrad škod (které by v případě poskytování chybných informací ze 

strany úřední osoby živnostenského úřadu dopadlo na živnostenský úřad), tak riziko negativního 

vnímání celého systému veřejností (které by dopadlo jak na živnostenské úřady, tak na správce 

daně, neboť pochybení by bylo ve vnímání veřejnosti připsáno státu jako celku). 

 Daň z přidané hodnoty představuje daň, která je ve zvýšené míře předmětem sofistikovaných 

daňových úniků, při jejichž páchání by bylo možné institut centrálního registračního místa 

zneužít. Nemuselo by se přitom jednat pouze o možnost pachatelů daňových úniků postavit 

procesní spor na poskytnutí nekorektních informací ze strany živnostenského úřadu, ale i o jiné 

formy nekalého jednání. Z praxe jsou známy např. podvodné pokusy o změnu údaje týkajícího se 

čísla účtu, na který má být vyplacen nadměrný odpočet. Proces registrace rovněž hraje klíčovou 

roli např. v případě tzv. dobrovolných plátců daně z přidané hodnoty, kdy má registrace 

konstitutivní charakter a v rámci jejího procesu dochází k prověřování daňových subjektů i z 

pohledu rizikovosti případného páchání daňových úniků. Součástí prověření registrující se osoby 

je ostatně i její jednoznačná identifikace (resp. prověření autentizace daného podání), kterou je v 

případě centrálního registračního místa v případě pochybností správce daně nucen provádět 

přes živnostenský úřad. Všechny tyto prvky proces předcházení daňovým úniků ze strany správce 

daně komplikují, v důsledku čehož by projekt centrálního registračního místa mohl být 

potenciálně spojován s posílením rizika páchání karuselových podvodů na dani z přidané hodnoty. 

 Registrace k dani z přidané hodnoty či její změny nejsou bezprostředně navázány na vznik nebo 

zánik živnostenského oprávnění, a to ani v časové rovině. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAFQB77T6)



4 
 

2) K části první čl. I bodu 61:                                                                                                                                       

Novelizační bod 61 zrušující poslední větu v § 68 odst. 1 živnostenského zákona se požaduje bez 

náhrady vypustit. 

 

Odůvodnění: 

Navržená změna usiluje o prolomení daňové mlčenlivosti upravené daňovým řádem ve prospěch 

živnostenských úřadů. V důvodové zprávě je explicitně uvedeno, že navrhovanou úpravou se staví 

najisto, že finanční úřady provádějící kontrolu podle zvláštních právních předpisů mají 

spolupracovat s živnostenskými úřady a informovat je o svých zjištěních, zasílat jim opisy svých 

rozhodnutí a oznamovat jim i případy neoprávněného podnikání. 

Obecně je třeba uvést, že povinnost mlčenlivosti správce daně představuje realizaci jednoho ze 

základních principů správy daní, kdy na straně jedné je daňový subjekt při plnění svých daňových 

povinností zatížen břemenem tvrzení, s nímž je spojena nutnost sdělovat správci daně množství 

potenciálně citlivých údajů, které se k daňovému subjektu vztahují, na straně druhé je však stát 

povinen garantovat, že o těchto skutečnostech bude správcem daně zachována mlčenlivost, a to i ve 

vztahu k jiným orgánům veřejné správy. Případné prolomení povinnosti mlčenlivosti správce daně 

tak musí být podepřeno zásadními argumenty více či méně výjimečné povahy, které v duchu 

principu proporcionality odkazují na natolik zásadní společenský zájem, aby převažoval nad zájmem 

na řádném výkonu správy daní. Právě trend nadměrného prolamování povinnosti mlčenlivosti 

správce daně byl v minulosti předmětem kritiky a aktuální právní úprava proto usiluje o striktní 

limitaci těchto prolomení, postavenou na respektování uvedené zásady proporcionality. Prolomení 

daňové mlčenlivosti, které má za cíl změna obsažená v novelizačním bodě 61 návrhu zákona, se jako 

přiměřený krok nejeví.  

Je též potřeba zohlednit, že mlčenlivost správce daně vůči živnostenským úřadům není absolutní. 

Ustanovení § 238 odst. 4 daňového řádu upravuje oznamovací povinnost správce daně vůči 

živnostenským úřadům v případě, že správce daně zjistí, že daňový subjekt nevykonává činnost nebo 

nepobírá příjmy podrobené dani déle než 4 roky. V návrhu zákona, kterým se mění některé zákony 

v oblasti daní, jenž byl dne 7. července tohoto roku schválen vládou, dále dochází k rozšíření této 

oznamovací povinnosti správce daně vůči živnostenskému úřadu (viz bod 11 a 12 v části šesté 

upravující § 238 daňového řádu). Spolupráce mezi správcem daně a živnostenskými úřady tak bude 

s přijetím uvedeného návrhu změny § 238 daňového řádu dále posílena. Na straně druhé nelze 

 

Vyhověno. 
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akceptovat rozšíření průlomu do daňové mlčenlivosti, resp. oznamovací povinnosti správce daně nad 

rámec této vládou schválené změny.    

Z formulačního a systematického hlediska je vypuštění poslední věty § 68 odst. 1 živnostenského 

zákona rovněž problematické, neboť v důvodové zprávě deklarovaného cíle (prolomení daňové 

mlčenlivosti ve vztahu k živnostenským úřadům) jím nelze dosáhnout. I kdyby k vypuštění dané 

věty došlo, ustanovení § 68 odst. 1 živnostenského zákona by upravovalo obecnou povinnost orgánů 

státní správy spolupracovat s živnostenskými úřady. Orgány Finanční správy České republiky, resp. 

správci daně obecně, by však tuto povinnost nemohli plnit s ohledem na povinnost mlčenlivosti, 

kterou jim ukládá daňový řád, který je v daném případě ve vztahu k živnostenskému zákonu lex 

specialis. Případné prolomení daňové mlčenlivosti ve vztahu k živnostenským úřadům, resp. 

zavedení specifické oznamovací povinnosti správce daně v rámci živnostenského zákona by navíc 

vyvolalo systematické a výkladové nejasnosti ohledně vztahu k § 238 daňového řádu, kdy by se 

rozsah prolomení mlčenlivosti, resp. oznamovací povinnosti v rámci obou úprav plně nepřekrýval.   

 

3) K části druhé: Požaduje se uvést část druhou v tomto znění: 

 

„ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o správních poplatcích 

Čl. III 

 Položka 24 v příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona 

č.130/2008 Sb., se mění takto: 

1. Za písmeno h) se vkládá nové písmeno i), které zní: 

„i) Vydání sestavy z živnostenského rejstříku 

na žádost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhověno jinak - 

úvodní věta bude 

uvedena 

v navrhovaném znění, 

správní poplatek bude 

stanoven za výpis 

údajů za jednoho 

podnikatele. 
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za každou i započatou stránku                                                 Kč              X“. 

Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno j). 

 

2. V části Poznámky v bodu 4 se text „h)“ nahrazuje textem „i)“.“. 

 

Odůvodnění: 

Podle příručky pro přípravu návrhů právních předpisů je třeba při novelizaci zákona o správních 

poplatcích postupovat s ohledem na specifičnost daného zákona. Proto je třeba upravit úvodní větu 

části druhé v souladu s návrhem. 

Dále se požaduje, aby došlo ke změně v základu poplatku, a to tak, aby byla sazba poplatku 

stanovena za každou i jen započatou stránku, namísto řádku. Důvodem je především zachování 

jednoty celé přílohy k zákonu o správních poplatcích, neboť sazba za stránku je použita i na jiných 

místech Přílohy (např. Položka 3 nebo 4). Kromě toho je sazba za stránku použita i v samotné 

Položce 24 v písmenu h), přičemž není zřejmý žádný důvod, proč by mělo být tímto způsobem 

rozlišováno mezi vydáním výpisu z živnostenského rejstříku a vydáním sestavy z živnostenského 

rejstříku. 

Původně navrhovaný způsob řešení, tedy stanovení výše poplatku v závislosti na počet řádků navíc 

není vhodný, neboť vykazuje řadu nedostatků. Pokud měla norma zdůraznit, že není rozhodující, 

jaká je délka řádku, tj. zda jde o řádek na formátu A3 nebo A4, pak by bylo vhodné slovo „a“ nahradit 

slovem „nebo“. Dále by bylo nutné vymezit řádek pouze pro účely Položky 24, nikoli celého zákona. 

Navíc se nabízí otázka, zda nebude v budoucnu sestava vydávána i na jiných formátech stránek, a 

zda by proto norma neměla být obecnější. Také proto je vhodnější zvolit jako základ stránku, nikoliv 

řádek. 

Dále se upozorňuje na bod 4 v části Poznámky. Z jeho textace vyplývá, že všechny poplatky 

v Položce 24 za podání, které nejsou činěna u kontaktního místa veřejné správy podle § 72 

živnostenského zákona, jsou příjmem obce. Proto lze dovodit, že i nový poplatek za vydání sestavy 

z živnostenského rejstříku, pokud o ní nebylo požádáno u kontaktního místa veřejné správy podle § 

72 živnostenského zákona, bude příjmem obce. Požaduje se proto, aby toto opomenutí bylo 

napraveno v souladu s výše uvedeným textem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhověno jinak  -

správní poplatek bude 

příjmem orgánu, který 

úkon provede. 

Důvodová zpráva bude 

doplněna.  
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4) K důvodové zprávě, bodům 27 až 31 (§ 45a a § 45b): 

Odůvodnění k bodům 27 až 31 uvést v následujícím znění: 

„Předmětným návrhem se z důvodu zajištění řádného fungování tzv. centrálních registračních míst, 

která byla zřízena na všech obecních živnostenských úřadech na základě usnesení vlády č. 1006 ze 

dne 20. října 2004, jímž byl schválen projekt Zjednodušení administrativních postupů při zahájení a 

v průběhu podnikání (ZAP), upravuje ustanovení § 45a tak, že se z něj vyjímá úprava týkající se 

možnosti fyzických i právnických osob, resp. podnikatelů učinit vybraná podání ve smyslu zákona 

č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), a dalších 

daňových zákonů vůči správci daně na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě, a tato úprava se 

přesouvá do nově vytvořeného ustanovení § 45b.  

Možnost učinit podání vůči správci daně prostřednictvím živnostenského úřadu se v současnosti 

vztahuje pouze na konkrétní formulářová podání ve smyslu § 72 odst. 1 daňového řádu, a sice na 

přihlášku k registraci a oznámení o změně registračních údajů. Toto pravidlo by mělo být zachováno 

i nadále. Stávající konstrukce předpokládající možnost učinit tato podání vůči správci daně 

na živnostenském úřadě nicméně vykazuje některé nejasnosti zejména ohledně právního charakteru 

samotného podání, role živnostenského úřadu a postupu předávání předmětných podání, popř. 

odstraňování jejich případných vad. Současně platí, že dnes nelze touto formou podat přihlášku 

k registraci a oznámení o změně registračních údajů vůči správci daně v případě, kdy je daňový 

subjekt povinen dané podání učinit elektronicky.  

Navrženou úpravou dojde nejen ke zpřesnění celé konstrukce, ale současně k rozšíření možnosti činit 

předmětná podání prostřednictvím živnostenských úřadů také v případě, že je daňový subjekt 

povinen je učinit v elektronické formě. Kromě toho je provedena revize možnosti učinit tímto 

způsobem podání týkající se registrace dle jednotlivých druhů daní. Důvodem pro tuto revizi je 

adaptace na současný faktický stav, kdy možnost podat přihlášku k registraci, popřípadě oznámení 

o změně registračních údajů je dána pouze u daní spravovaných orgány Finanční správy České 

republiky, ačkoli dle formulace § 45a odst. 1 by měla dopadat na všechny správce daně, kteří vedou 

registrační řízení (např. registrace ke spotřebním daním spravovaným orgány Celní správy České 

republiky). S ohledem na to, že na tato podání úprava centrálních registračních míst od počátku 

necílí, a s ohledem na současné faktické nastavení tohoto institutu, je na místě do budoucna 

explicitně uvést, ke kterým daním lze prostřednictvím živnostenského úřadu přihlášku k registraci a 

Vyhověno. 
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oznámení o změně registračních údajů podat. Z principu by jimi měly být pouze daně spravované 

orgány Finanční správy České republiky, a to daně z příjmů a daň silniční.  

V případě daně z přidané hodnoty se možnost využívat centrální registrační místo nejeví jako 

žádoucí. Důvodem jsou jednak zvýšené standardy na kvalitu podání a specifický proces týkající se 

vad podání (srov. § 101a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů). Současně zde existuje objektivně vyšší riziko nekalého jednání (z praxe jsou známy např. 

podvodné pokusy o změnu údaje týkajícího se čísla účtu, na který má být vyplacen nadměrný 

odpočet), jakož i potřeba poskytnout podateli nezbytnou odbornou pomoc, jejíž zajištění 

v dostatečné kvalitě není v možnostech živnostenských úřadů. Navíc platí, že registrace k dani 

z přidané hodnoty či její změny nejsou bezprostředně navázány na vznik nebo zánik živnostenského 

oprávnění. 

Navržená konstrukce možnosti podat přihlášku k registraci a oznámení o změně registračních údajů 

k daním z příjmů a dani silniční na živnostenském úřadě podle nového § 45b živnostenského zákona 

je postavena na následujících principech. 

Přihláška k registraci a oznámení o změně registračních údajů jsou obecně upraveny v § 125 a násl. 

daňového řádu; konkrétní povinnost přihlášku k registraci nebo oznámení o změně registračních 

údajů podat pak stanoví příslušný hmotněprávní daňový zákon (konkrétně zákon č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění 

pozdějších předpisů). Na základě § 127 odst. 1 daňového řádu institut oznámení o změně 

registračních údajů zahrnuje též situaci, kdy je žádáno o zrušení registrace. 

Vzhledem ke smyslu a účelu centrálního registračního místa na živnostenském úřadě by možnost 

podat přihlášku k registraci prostřednictvím živnostenského úřadu měla mít z logiky věci tak jako 

dosud pouze fyzická nebo právnická osoba, která současně na živnostenském úřadě podává ohlášení 

živnosti nebo žádost o koncesi, byť proces vzniku živnostenského oprávnění a proces registrace 

k dani není formálně propojen. Tato osoba současně v době podání přihlášky k registraci ještě 

nemusí být podnikatelem (ještě nevzniklo její živnostenské oprávnění). Oznámení o změně 

registračních údajů pak z logiky věci může prostřednictvím živnostenského úřadu podat pouze 

podnikatel ve smyslu živnostenského zákona (viz jeho § 5 odst. 1), tedy osoba, které již živnostenské 

oprávnění vzniklo. Tomu odpovídá i terminologie navržené úpravy.  

Ačkoliv v materiálním smyslu je cílem navržené konstrukce umožnit daňovému subjektu splnit 

povinnost učinit vybraná podání vůči správci daně stanovenou konkrétním daňovým zákonem, ve 
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formálním smyslu je konstrukce postavena na důsledném rozlišení dvojice podání, jejichž učinění 

v souhrnu povede k dosažení požadovaného efektu. Prvním z těchto podání je podání, které daňový 

subjekt učiní vůči živnostenskému úřadu (tzv. podání na vstupu). Jedná se o svébytné podání 

upravené v živnostenském zákoně učiněné v procesním režimu správního řádu. Podání lze učinit 

buď elektronicky ve formátu struktuře zveřejněné Ministerstvem průmyslu a obchodu, nebo ústně 

do protokolu, přičemž toto podání by mělo z povahy věci obsahovat takovou skladbu údajů, aby 

živnostenský úřad disponoval shodnými údaji, které je daňový subjekt jinak povinen uvést 

v přihlášce k registraci či oznámení o změně registračních údajů podle daňového řádu. K učinění 

podání na vstupu dojde v okamžiku, kdy se dostane do sféry živnostenského úřadu. Případné vady 

podání se budou řešit v obecném režimu správního řádu. Z pohledu samotné správy daní je okamžik 

učinění podání na vstupu irelevantní, neboť se ještě nejedná o podání ve smyslu daňového řádu. 

Okamžik učinění podání vůči živnostenskému úřadu je nicméně důležitý pro počátek běhu lhůty 

stanovené živnostenskému úřadu pro další postup (která činí 3 pracovní dny, viz dále). 

Živnostenský úřad nebude postupovat správci daně podání na vstupu tak, jak jej obdržel, ale bude 

povinen toto podání zpracovat do elektronické podoby a předat jej správci daně ve formátu a 

struktuře zveřejněné správcem daně pro dané formulářové podání (tzv. podání na výstupu). Zákon 

přitom stanoví právní fikci, že na takto předanou písemnost se hledí jako na podání, které učinil sám 

daňový subjekt (přestože jej fakticky zaslal živnostenský úřad). Tím je mj. docíleno stavu, že dané 

podání je učiněno vůči správci daně vždy elektronicky (na straně daňového subjektu je tak splněna 

podmínka povinné elektronické formy). 

Podání na výstupu je již podáním v procesním režimu daňového řádu, přičemž k jeho učinění dojde 

v okamžiku, kdy se daná písemnost dostane do sféry příslušného správce daně (je mu předána 

živnostenským úřadem). Případné vady podání se řeší podle daňového řádu (interakcí mezi správcem 

daně a daňovým subjektem, který je na základě právní fikce podatelem). Lhůty pro správce daně, 

které jsou odvozeny od okamžiku podání, počínají běžet až od okamžiku jeho předání 

živnostenským úřadem. 

Podání, které bude uskutečněno vůči živnostenskému úřadu (podání na vstupu), bude součástí spisu 

vedeného živnostenským úřadem; pro správce daně a jím vedený spis bude relevantní toliko 

elektronicky předané podání, které na základě právní fikce bude považováno za podání daňového 

subjektu (podání na výstupu). 
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Za případné rozdíly mezi podáním na vstupu (možnost prověřit u živnostenského úřadu) a podáním 

na výstupu (možnost prověřit jak u živnostenského úřadu, tak u správce daně) bude primárně 

odpovědný daňový subjekt (neboť na základě právní fikce učinil podání vůči správci daně on sám), 

avšak současně bude mít vůči živnostenskému úřadu, který rozdíl fakticky způsobil, právo na 

náhradu případné škody ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou 

při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České 

národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších 

předpisů. Totéž bude platit v případě, že z důvodů na straně živnostenského úřadu nebude dodržena 

lhůta pro učinění podání vůči správci daně stanovená daňovému subjektu daňovými předpisy 

(povinnost daňového subjektu učinit podání vůči správci daně bude splněna až okamžikem, kdy se 

podání na výstupu dostane do sféry příslušného správce daně).  

Informace poskytované podateli ze strany živnostenského úřadu v souvislosti s využitím možnosti 

učinit přihlášku k registraci či oznámení o změně registračních údajů prostřednictvím centrálního 

registračního místa, nemají povahu informací poskytovaných správcem daně. Podatel, který se 

rozhodne využít služeb centrálního registračního místa, by si měl být této skutečnosti vědom a neměl 

by spoléhat na to, že se mu při vyplňování přihlášky k registraci či oznámení o změně registračních 

údajů dostane takové odborné pomoci jako na finančním úřadě. Stejně tak nemůže od pracovníků 

živnostenského úřadu dostat informace ze svého daňového spisu, neboť takovými údaji živnostenský 

úřad nedisponuje. Lhůta pro zpracování podání na vstupu a jeho předání ve formě podání na výstupu 

je živnostenskému úřadu stanovena na 3 pracovní dny, přičemž bude běžet ode dne, kdy daňový 

subjekt učinil vůči živnostenskému úřadu podání na vstupu. Důvodem je potřeba stanovit dostatečně 

předvídatelný okamžik tak, aby daňový subjekt využívající služeb centrálního registračního místa, 

mohl přizpůsobit okamžik podání na vstupu požadavkům daným lhůtami pro podání přihlášky 

k registraci, resp. oznámení o změně registračních údajů. Vzhledem k tomu, že proces registrace 

a proces vzniku živnostenského oprávnění nejsou formálně propojeny, resp. podmíněny, není 

nezbytné odvozovat lhůtu pro předání podání na výstupu správci daně na okamžik vzniku 

živnostenského oprávnění tak, jako je tomu ve stávajícím § 45a, neboť tento je odvislý od konání, 

resp. nekonání živnostenského úřadu, a jako takový je pro daňový subjekt obtížně předvídatelný.“. 

Výše uvedený text důvodové zprávy odpovídá dohodě učiněné na jednání mezi zástupci 

Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva financí – odboru Daňová legislativa, které se 

uskutečnilo dne 21. června 2016. S ohledem na tuto dohodu je zapotřebí nahradit stávající text 

důvodové zprávy k § 45a a § 45b výše uvedeným textem. 
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Ostatní připomínky: 

K Čl. I 

Upozorňujeme, že dne 26. května 2016 byl schválen návrh zákona  

č. 188/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách 

a zákona o dani z hazardních her, který se ve své druhé části týká změny živnostenského zákona 

takto: „V § 3 odst. 3 písm. b) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský 

zákon), ve znění zákona č. 286/1995 Sb., se slova "pořádání loterií a jiných podobných" nahrazují 

slovy "provozování hazardních". 

Poznámka pod čarou č. 14 se včetně odkazu na poznámku pod čarou zrušuje.“ Tento zákon nabývá 

účinnosti dnem 1. ledna 2017, proto bude nutné text novely živnostenského zákona včetně záhlaví 

v tomto smyslu upravit.     

 

K bodu 6. 

Odstranit slova „a odst.“. 

 

K bodu 8. 

V odstavci 6 slovo „tří“ vyjádřit číslovkou „3“.  

K bodu 13. 

V odstavci 3 vložit slovo „nabytí“ před slova „právní moci“. 

K bodu 17. 

V § 18 odst. 2 vypustit slova „a tržnice“, neboť v odstavci 1 byla zavedena legislativní zkratka 

„tržiště“. 

K bodu 27. 

Text „Dosavadní písmena b) – f) se označují jako písmena a) – e).“ nahradit textem „Dosavadní 

písmena b) až f) se označují jako písmena a) až e).“. 

 

K bodu 31. 

V § 45b odst. 2 vložit na konci věty tečku.  

Na konci odstavce 6 vložit uvozovky nahoře.  

 

K Čl. III 

V úvodní větě vložit mezeru před text „130/2008 Sb.“ a vložit slova „a zákona č. 169/2012 Sb.,“,  

neboť položka 24 byla novelizována rovněž zákonem č. 169/2012 Sb. 

 

 

Vyhověno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhověno jinak - bude  

odstraněno  jen slovo 

“odst.“   

Vyhověno. 

 

Vyhověno. 

 

Vyhověno. 

 

 

Vyhověno. 

 

 

 

Vyhověno. 

 

 

 

Vyhověno. 
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V bodě 2. Doporučujeme vložit text „každý i započatý“ před slovo „řádek“. 

 

K Čl. IV 

Datum nabytí účinnosti vyjádřit slovem, tj. „1. července 2017“. 

 

K Důvodové zprávě: 

Máme za to, že hlavní účel navržené novely zákona, zlepšit postavení podnikatelů, kterým bylo 

zrušeno živnostenské podnikání, není v důvodové zprávě dostatečně odůvodněn; totéž platí i pro 

velkou část zvláštní části důvodové zprávy, kdy se v jednotlivých bodech jen opakuje, co se v zákoně 

provádí.  

S tím souvisí i připomínka k bodu 1.5C na straně 9: V případě vydání sestavy Živnostenským úřadem 

ČR (tj. MPO) bude vybraný správní poplatek příjmem státního rozpočtu. Doporučujeme blíže 

specifikovat pojem „příjem státního rozpočtu“.".  

Vyhověno jinak – 

uvedený text bude 

vypuštěn.. 

Vyhověno. 

 

 

Vyhověno.  

 

 

 

Vyhověno jinak -

správní poplatek bude 

příjmem orgánu, který 

úkon provedl. 

Ministerstvo 

kultury 
K části první, úvodní větě 

Do výčtu novelizačních předpisů k živnostenskému zákonu navrhujeme doplnit nejnovější novelu, 

a sice zákon č. 188/2016 Sb. 

K bodu 5 (§ 8 odst. 1 písm. a) 

Doporučujeme mezi zrušovaná slova zahrnout také číselný odkaz na zrušovanou poznámku 

pod čarou č. 26). 

 

K bodu 17 (§ 18 odst. 2) 

Vzhledem k zavedené legislativní zkratce v předcházejícím odstavci navrhujeme uvádět již pouze 

slovo „tržiště“.  

 

Vyhověno. 

 

 

 

Vyhověno. 

 

 

 

 

Vyhověno. 

 

 

 

 

Ministerstvo 

obrany 

Bez připomínek  

Ministerstvo práce 

a sociálních věcí 
K úvodní větě   
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Doporučujeme do výčtu novel živnostenského zákona doplnit zákon č. 188/2016 Sb. 

K části první – Změna živnostenského zákona  

1. Doporučujeme z hlediska srozumitelnosti navrhovaných změn uvést v § 45 odst. 2 a 3 nové znění 

písmen a) a c) a v § 47 odst. 2 a 3 uvést nové znění písmene a). 

 

 

2. Doporučujeme v čl. II bodu 3 přechodných ustanovení slova „toto zákona“ nahradit slovy „tohoto 

zákona“, a tím odstranit formální nedostatek. 

 

K části třetí – Účinnost 

Doporučujeme navrhované znění upravit podle článku 53 odst. 1 písm. a) bod 1 Legislativních 

pravidel vlády, to znamená číslovku „7.“ nahradit slovem „července“. 

Vyhověno.  

 

 

Vysvětleno - 

s ohledem na  

připomínky MSp (text 

„jména“ bude 

vypuštěn).  

 

Vyhověno. 

 

 

 

 

 

Vyhověno.  

Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

Bez připomínek  

Ministerstvo 

spravedlnosti 
I 

Obecné připomínky 

1. K užívání výrazů „obdobný rejstřík“ a „veřejný rejstřík“  

Konstatujeme, že z předloženého návrhu zákona ani z důvodové zprávy není zcela patrný význam 

termínu „obdobný rejstřík“, přičemž upozorňujeme, že slovní spojení „obchodní nebo jiný obdobný 

rejstřík“ lze vykládat nejenom tak, že se obdobným rejstříkem myslí veřejný rejstřík neupravený 

zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších 

předpisů, ale také cizozemský veřejný rejstřík co do obsahu adekvátní obchodnímu rejstříku.  

Dále konstatujeme, že v případě jednotlivých novelizačních bodů není zřejmé, z jakých důvodů je 

v některých konkrétních ustanoveních používán termín „obdobný rejstřík“, zatímco v případě jiných 

novelizačních bodů je užíván pojem „veřejný rejstřík“, jímž se dle definice zaváděné v § 45 odst. 3 

 

 

 

 

 

Vysvětleno – bude 

upravena důvodová 

zpráva. 
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písm. a) návrhu zákona rozumí veřejné rejstříky vedené podle zákona  

o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.  

S ohledem na shora předestřené doporučujeme zvážit vhodnost používání obou pojmů, popřípadě 

v důvodové zprávě osvětlit adekvátnost užití těchto pojmů v jednotlivých ustanoveních.     

2. K používání výrazu „jméno, popřípadě jména“ 

Předložený návrh zákona ve vícero novelizačních bodech mění stávající znění zákona tak, že za 

slovo „jméno“ vkládají slova „nebo jména“, resp. „popřípadě jména“. V této souvislosti 

upozorňujeme, že podle § 77 odst. 1 občanského zákoníku je jménem člověka „jeho osobní jméno 

a příjmení, popřípadě jeho další jména a rodné příjmení, která mu podle zákona náležejí”. Pro 

zachování terminologické jednoty právního řádu doporučujeme příslušná novelizační ustanovení 

upravit tak, aby konečná dikce předmětných ustanovení živnostenského zákoníku obsahovala toliko 

obecný termín „jméno“.   

II 

Připomínky k jednotlivým ustanovením  

3. K čl. I bodu 2 (§ 5 odst. 5)  

Nově zaváděnou definici organizační složky závodu považujeme za matoucí a nadbytečnou.  Podle 

uvedené definice se organizační složkou závodu rozumí odštěpný závod nebo jiná organizační složka 

obchodního závodu, která se zapisuje do obchodního rejstříku.  Upozorňujeme, že podle § 503 odst. 

2 občanského zákoníku se odštěpným závodem rozumí jakákoliv pobočka obchodního závodu, jež 

je zapsána do obchodního rejstříku. Není tudíž zřejmé, jaká organizační složka obchodního závodu 

by se krom odštěpného závodu měla do obchodního rejstříku zapisovat.  

S ohledem na právě uvedené požadujeme nahradit stávající znění novelizačního bodu číslo 2 

následovně:  

V § 5 odst. 5 se věta druhá nahrazuje větou: 

„Povinnost doložit doklad podle věty první se nevztahuje na zahraniční fyzickou osobu, která hodlá 

na území České republiky provozovat živnost prostřednictvím odštěpného závodu“. 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno  – dotčené 

novelizační body se 

zrušují. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhověno - bude 

zaveden pojem 

„odštěpný závod“ . 
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Dále upozorňujeme, že v návaznosti na uvedenou změnu je třeba v novelizačních bodech číslo 8, 21, 

25 a 48 třeba nahradit slova „organizační složky závodu“ slovy „odštěpného závodu“.  

Tato připomínka je zásadní  

 

4. K čl. I bodu 17 [§ 18 odst. 1 písm. f)]  

Podle shora uvedeného ustanovení může obec tržním řádem vymezit „pravidla pro užívání osobami 

s omezenou schopností pohybu nebo orientace“. Upozorňujeme, že z předmětného ustanovení není 

zřejmé, co má být předmětem užívání, k němuž se mají vztahovat v tržním řádu vymezená pravidla. 

Doporučujeme proto předmět tohoto užívání v daném ustanovení explicitně vyjádřit. 

 

5. K čl. I bodu 31 (§ 45b odst. 4) 

Pro zachování jednotné terminologie v rámci zákona doporučujeme nahradit v předmětném 

ustanovení slova „K předání údajů správci daně musí dojít“ slovy „Živnostenský úřad předá 

příslušnému správce daně údaje“.  

 

6. K čl. I bodu 50 [§ 60 odst. 2 písm. j)] 

Shora uvedené ustanovení ve znění navržené změny považujeme za neurčité, když podle tohoto 

ustanovení by se napříště do živnostenského rejstříku měly zapisovat údaje o „skončení 

insolvenčního řízení“. Z citované textace není zřejmé, které konkrétní údaje, resp. které typy 

rozhodnutí vydávaných v rámci insolvenčního řízení, by měly být do živnostenského rejstříku 

zapisovány. Požadujeme proto v uvedeném ustanovení taxativně vypočíst rozhodnutí, jež by měla 

být do živnostenského rejstříku zapisována, přičemž s ohledem na cíl předkladatele předestřený 

v důvodové zprávě navrhujeme nahradit stávající znění novelizačního bodu číslo 50 následovně:  

 

V § 60 odst. 2 písmeno j) zní:  

„j)  rozhodnutí o úpadku, rozhodnutí o tom, že dlužník není v úpadku, rozhodnutí o způsobu řešení 

úpadku, a rozhodnutí o zrušení konkursu, rozhodnutí o splnění reorganizačního plánu nebo jeho 

Vyhověno. 

 

 

 

 

 

 

Vyhověno. 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno. 

 

 

 

 

 

 

Vyhověno. 
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podstatných částí, rozhodnutí o splnění oddlužení a rozhodnutí o zastavení insolvenčního řízení 

z důvodu, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující,“. 

Tato připomínka je zásadní 

 

7. K čl. I bodu 53 (§ 60 odst. 6)  

Podle věty druhé uvedeného ustanovení sestavu na základě žádosti „vydá podle své územní 

působnosti obecní živnostenský úřad, krajský živnostenský úřad nebo Živnostenský úřad České 

republiky“. Upozorňujeme, že živnostenský zákon nestanovuje obecná kritéria pro určení místní 

příslušnosti jednotlivých typů živnostenských úřadů, když místní příslušnost upravuje toliko ve 

vztahu k řízení o správních deliktech a přestupcích (§ 71 odst.. 2 živnostenského zákona). Jelikož 

sestava představuje zvláštní druh výpisu ze živnostenského rejstříku, není zároveň zřejmé, z jakého 

důvodu byla v případě stanovení místní příslušnosti stanovena odchylka od § 71 odst. 1 

živnostenského zákona, podle něhož je místně příslušným živnostenským úřadem „obecní 

živnostenský úřad, kterému bylo podání doručeno jako prvnímu”. S ohledem na právě uvedené 

požadujeme větu druhou z návrhu ustanovení bez náhrady vypustit.  

Tato připomínka je zásadní  

 

8. K čl. I bodu 56 [§ 60 odst. 9 písm. e)] 

Podle uvedeného ustanovení by měly být ze základního registru obyvatel živnostenským úřadům 

nově poskytovány následující referenční údaje: „druh, číslo a platnost identifikačního dokladu“. 

Konstatujeme, že podle § 18 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve 

znění pozdějších předpisů, se v registru obyvatel vedou referenční údaje toliko o „číslu a druhu 

elektronicky čitelných identifikačních dokladů“, tj. údaj o platnosti identifikačního dokladu 

nepředstavuje referenční údaj, jež by mohl být živnostenskému úřadu poskytnut postupem podle § 

60 odst. 8 písm. a) živnostenského zákona. Doporučujeme proto slova „a platnost“ ze shora 

uvedeného ustanovení bez náhrady vypustit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhověno jinak – 

místní příslušnost ve 

vztahu k vydávání 

sestav bude upravena  

v § 71. Živnostenský 

úřad má možnost 

vydávat sestavy pouze 

v rámci své územní 

působnosti. 

 

 

 

 

 

Vyhověno. Slovo „  

platnost“ bude 

vypuštěno. 
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9. K čl. I bodu 57 [§ 60 odst. 10 písm. f)] 

Podle uvedeného ustanovení by měly být z agendového informačního systému evidence obyvatel 

živnostenským úřadům nově poskytovány následující údaje: „druh, číslo a platnost identifikačního 

dokladu“. Upozorňujeme, že právě uvedené údaje nejsou údaji, jež by byly podle § 3 odst. 3 zákona 

č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci 

obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, vedeny v informačním systému evidence obyvatel. 

Požadujeme proto uvedený novelizační bod bez náhrady vypustit.  

Tato připomínka je zásadní  

 

10. K čl. I bodu 60 [§ 67 odst. 1 písm. a) a b)] 

S ohledem na definici adresy uvedenou v § 29 odst. 1 písm. h) zákona o základních registrech 

doporučujeme v § 67 odst. písm. a) slova „; v Praze název městského obvodu“ bez náhrady vypustit 

a na konec § 67 odst. 1 písm. b) doplnit slova „a v případě hlavního města Prahy název městského 

obvodu,“.  

 

11. K čl. II bodu 1  

Konstatujeme, že se v procesním právu, tj. i ve správním řízení vedeném podle živnostenského 

zákona, obecně uplatňuje princip nepravé retroaktivity procesních norem, tedy aplikace nových 

procesních norem pro dříve započatá řízení (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 

25. 7. 2007, čj. 1 Azs 55/2006-60). S ohledem na právě uvedené považujeme bod 1 přechodných 

ustanovení za nadbytečný, pročež jej doporučujeme bez náhrady vypustit.  

 

 

Vyhověno – 

novelizační bod bude 

vypuštěn. 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhověno jinak. 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhověno. 
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Ministerstvo 

školství, mládeže a 

tělovýchovy 

Bez připomínek. 

  

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo vnitra Zásadní připomínky: 

 

K čl. I bodu 13 – k § 11 odst. 3: 

Navrhované znění ustanovení, které upravuje negativní podmínky pro výkon činnosti odpovědného 

zástupce, není dle našeho názoru v souladu s ustanovením § 8 odst. 5. Podnikatel, kterému byl 

soudem nebo správním orgánem uložen trest nebo sankce zákazu činnosti, nemůže po dobu trvání 

tohoto zákazu živnost, do jejíž obsahové náplně tato činnost spadá, provozovat. Nicméně pro 

odpovědného zástupce není časové omezení „po dobu trvání zákazu činnosti“ stanoveno.  

Požadujeme ustanovení § 11 odst. 3 doplnit tak, aby plně odpovídalo§ 8 odst. 5 a skutečně 

sjednocovalo negativní podmínky pro výkon činnosti pro podnikatele  

i odpovědného zástupce tak, jak předpokládá důvodová zpráva. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

 

 

K čl. I bodu 17 - § 18 odst. 4: 

V § 18 odst. 4 větě poslední se uvádí, že „zákaz podle věty první lze stanovit samostatným nařízením 

obce“. Poslední větu odstavce 4 navrhujeme pro nadbytečnost bez náhrady vypustit, neboť se jedná 

o ustanovení, které obsahově náleží spíše do metodiky. Pokud je tržní řád vydán formou nařízení 

obce, pak může být měněn též formou nařízení obce (není ani podstatné, zda se tak učiní 

v samostatném nařízení či v nařízení, které bude upravovat i jiné věci). Tržní řády jsou obcemi 

vydávány formou nařízení již dlouho a nelze v tomto ohledu předpokládat ze strany obcí nejasnosti. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhověno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připomínka změněna 

na doporučující – 

nevyhověno. Důvodem 

této úpravy je 

odstranění 

pochybností, zda lze 

vydat tržní řád  pouze 

na omezení 

podomního prodeje, či 

zda musí tržní řád 

obsahovat i 
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K čl. I bodu 56 – k § 60 odst. 9 písm. e): 

Požadujeme z návrhu novely vypustit ustanovení § 60 odst. 9 písm. e). Z ustanovení § 18 odst. 1 

písm. g) zákona o základních registrech vyplývá, že se v základním registru obyvatel eviduje číslo a 

druh elektronicky čitelného identifikačního dokladu, nikoli však jeho platnost. Ty údaje o 

identifikačních dokladech, které zde jsou vedeny, pak lze využívat přímo na základě § 18 odst. 5 

zákona o základních registrech a není třeba je zmiňovat v § 60 živnostenského zákona. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

 

K čl. I bodu 57 – k § 60 odst. 10 písm. f): 

Požadujeme zrušit nově navrhované ustanovení § 60 odst. 10 písm. f), neboť v agendovém 

infomačním systému evidence obyvatel, který je uveden v ustanovení § 3 odst. 3 zákona o evidenci 

obyvatel se údaje o druhu, číslu a platnosti identifikačního dokladu neevidují. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

 

Nad rámec novelizace - k přílohám č. 1 a 5: 

Požadujeme bez náhrady z přílohy 1 – část B vypustit živnost „Kominictví“, kterou požadujeme 

přesunout do přílohy 5, tedy do „Seznamu živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit 

pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon 

těchto činností (K § 7 odst. 6)“.  

Přeřazením z přílohy 1 bude lépe reflektována skutečnost, že v rámci předmětné živnosti jsou 

prováděny služby přímo související s ochranou zdraví, životů a majetku osob. Dojde k zajištění vyšší 

odborné úrovně držitelů živnostenských listů a osob fyzicky provádějících práce (zákon č. 133/1985 

Sb., o požární ochraně, vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty). Zároveň 

bude umožněna orgánům státního požárního dozoru (zákona č. 133/1985 Sb.) efektivnější kontrola 

kvality prostřednictvím vyžadování odborné způsobilosti osob fyzicky provádějících kominické 

práce. 

Přílohu navrhujeme doplnit následujícím způsobem: 

 

Živnost Požadovaná odborná způsobilost Poznámka 

další  náležitosti,  které 

jsou uvedeny v § 18.   

 

 

 

Vyhověno jinak – 

bude vypuštěno slovo  

„ platnost“ (dle 

připomínky MSp). 

 

 

 

 

Vyhověno – 

novelizační bod bude 

vypuštěn (dle 

připomínky MSp). 

 

 

 

Vysvětleno.  

Od zásadní 

připomínky ustoupeno 

– vypuštění živnosti 

z přílohy č.1 

živnostenského zákona 

bez náhrady znamená, 

že činnost kominictví 

by byla zařazena do 

neregulované živnosti 

volné; u činností 

zařazených do živnosti 

volné „Výroba, 
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1 2 3 

 

Kominictví 

a) střední vzdělání s výučním listem  

v oboru vzdělání Kominík (36-56-

H/01), 

nebo 

b) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo 

jiný doklad o odborné způsobilosti  

pro příslušnou pracovní činnost vydaný 

zařízením akreditovaným podle 

zvláštních právních předpisů, nebo 

zařízením akreditovaným 

Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy nebo ministerstvem, do 

jehož působnosti patří odvětví, v němž 

je živnost provozována,  

nebo 

c) profesní kvalifikace, pro činnost 

kominíka podle zvláštního právního 

předpisu **) 

*) vyhláška  

č. 176/2009 Sb., kterou 

se stanoví náležitosti 

žádosti o akreditaci 

vzdělávacího programu, 

organizace vzdělávání  

v rekvalifikačním 

zařízení  

a způsob jeho ukončení 

**) zákon č. 179/2006 

Sb., o ověřování a 

uznávání výsledků 

dalšího vzdělávání a o 

změně některých 

zákonů (zákon o 

uznávání výsledků 

dalšího vzdělávání) 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obchod a služby 

neuvedené v přílohách 

1 až 3 živnostenského 

zákona“, která 

zahrnuje všechny 

neregulované činnosti, 

které jsou živností, 

není možno systémově  

jednu z těchto činností 

regulovat v příloze č. 5 

požadavkem na 

odbornou způsobilost, 

neboť v příloze č. 5 

jsou zařazeny živnosti, 

u nichž je výkon 

činností, které spadají 

do dané živnosti 

podnikatel povinen 

zajistit odborně 

způsobilými osobami; 

v této příloze tedy 

nelze regulovat pouze 

některé činnosti  

spadající do živnosti 

volné. Odbornou 

způsobilost pro výkon 

některých konkrétních 

odborných činností, 

spadající do živnosti 

„Kominictví“ je 

vhodnější upravit 

v zákoně o požární 

ochraně, kde je již 
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Doporučující připomínky: 

K čl. I bodu 2 – k § 5 odst. 5: 

Zavedení nové legislativní zkratky „organizační složka závodu“ bezprostředně za již zavedenou 

legislativní zkratku „závod“ působí velmi matoucím dojmem. Pro lepší srozumitelnost textu zákona 

dáváme na zvážení zavedení pouze jedné legislativní zkratky.  

 

K čl. I bodu 4 – k § 6 odst. 4: 

Navrhované znění ustanovení, které upravuje postup při nepředložení opisu pravomocného 

rozhodnutí soudu pro účely posouzení bezúhonnosti, odkazuje u ohlášení živnosti i žádosti o koncesi 

na ustanovení § 47 odst. 5. Tento však upravuje pouze postup při ohlašování živnosti, doporučujeme 

proto ustanovení doplnit i o řešení ve vztahu k žádosti o koncesi. 

 

K čl. I bodu 8 – k § 8 odst. 6: 

1. Navrhuje se, aby v taxativně uvedených případech nemohla být provozována stejná živnost po 

dobu tří let od zrušení živnostenského oprávnění. V zájmu upřesnění textu navrhujeme, aby byl 

specifikován konkrétní okamžik, od kterého začíná lhůta tří let běžet, např. ode dne nabytí 

právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění.  

Tuto připomínku vztahujeme obdobně i k čl. I bodu 13 (§ 11 odst. 3 věta druhá). 

2. Větu na konci ustanovení „To neplatí, stanoví-li zvláštní právní předpis jinak.“ doporučujeme 

pro nadbytečnost bez náhrady vypustit, neboť pouze konstatuje použití pravidla „lex specialis 

derogat legi generali“, které se pochopitelně použije i bez výslovné úpravy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

upravena odborná 

způsobilost pro  

„revizi spalinových 

cest“. 

 

Vyhověno dle 

připomínky MSp. 

 

 

 

Vyhověno.   

 

 

 

 

 

Vyhověno.   

 

 

 

 

 

Vysvětleno -  

ustanovení má 

návodně upozornit na 

to, že některé zákony  

( např. zákon o silniční 

dopravě) upravují 

postup při zrušení 

živnostenského 

oprávnění odlišně a 

jejich úprava má být 

chápána jako úprava 
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K čl. I bodu 17 – k § 18: 

1. V § 18 odst. 1 větě druhé se zavádí legislativní zkratka „prodej“, a to zřejmě pro pojem „prodej 

zboží a pro poskytování služeb“. Tato zkratka však není důsledně používána v odstavcích 2 a 4 

a neodpovídá ani formulacím v dalších ustanoveních zákona, jako příklad lze uvést § 31, § 42 

či § 62. 

2. Obdobně v § 18 odst. 1 větě třetí se zavádí pro pojem „tržnice a tržiště“ legislativní zkratka 

„tržiště“, avšak tato zkratka již není použita v odstavci 2, kde se opět objevuje pojem „tržiště a 

tržnice“.  

3. Pro lepší srozumitelnost textu zákona doporučujeme, aby byly legislativní zkratky důsledně 

používány, a to v souladu s ustanovením čl. 44 Legislativních pravidel vlády ve všech 

odpovídajících ustanoveních. 

4. V § 18 odst. 1 písm. a) doporučujeme za účelem zpřesnění textu slova „přiměřenou vybavenost 

tržišť“ nahradit slovy např. „požadavky na vybavenost tržiště“ po vzoru písm. c) až e), která též 

hovoří o možnosti stanovit pravidla. 

5. V § 18 odst. 4 doporučujeme slovo „a“ nahradit spojkou „nebo“, aby bylo jednoznačně patrné, 

že obec může ve svém nařízení využít i jen jednu z nabízených možností. 

 

 

 

K čl. I bodu 31 – k § 45b odst. 1 a 2: 

1. Doporučujeme upravit poněkud nejasné a zavádějící znění ustanovení § 45b odst. 1, které by 

mohlo v praxi vést k výkladovým nesnázím. Dle našeho názoru poskytuje stávající text úpravy 

zcela odpovídající formulaci. 

Text navrhujeme upravit takto: 

„(1) Fyzická nebo právnická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi 

na živnostenském úřadu též podat přihlášku k registraci nebo oznámení o změně registračních 

údajů registračních údajů podle zákona upravujícího správu daní.“ 

vůči živnostenskému 

zákonu speciální. 

 

 

 

Vyhověno jinak.   

 

 

 

Vyhověno.  

 

 

Vyhověno.   

 

 

Vyhověno.   

 

 

Vyhověno.   

 

 

 

 

 

Vyhověno jinak - dle 

připomínky MF. 
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2. Ustanovení § 45b odst. 2 stanoví, že se ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi předkládají na 

tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchod. Domníváme se, že se však jedná o 

tiskopisy vydávané Ministerstvem financí, a doporučujeme v tomto bodě revizi odstavce 2. 

V navržené podobě by § 45a odst. 3 a § 45b odst. 2 zněly stejně. 

 

K čl. I bodu 33 a 35 – k § 46 odst. 1 písm. g) a § 46 odst. 2 písm. h): 

Dovolujeme si upozornit na skutečnost, že vládní návrh zákona o službách vytvářející důvěru pro 

elektronické transakce (dále jen „vládní návrh zákona“, v současné době je projednáván v 

Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk 763), přináší řadu změn do oblasti elektronického 

podepisování. Vládním návrhem zákona se rovněž zrušuje zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém 

podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu). 

Dle navrhovaných změn může odpovědný zástupce prohlášení, že souhlasí s ustanovením do funkce, 

zaslat živnostenskému úřadu prostřednictvím své datové schránky nebo datovou zprávou 

podepsanou svým zaručeným elektronickým podpisem. 

S ohledem na změny, které přináší vládní návrh zákona, doporučujeme vypustit konkrétní 

technologii podepsání a navrhujeme následující znění novelizačních bodů: 

„33. V § 46 odst. 1 se na konci textu písmene g) doplňují slova „nebo nezaslal-li odpovědný 

zástupce prohlášení tomuto úřadu podepsané způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky 

vlastnoručního podpisu x)“, 

„ 

35. V § 46 odst. 2 se na konci textu písmene h) doplňují slova „nebo nezaslal-li odpovědný 

zástupce prohlášení tomuto úřadu způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky 

vlastnoručního podpis x)“.“ 

x) § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 

dokumentů.  

§ 6 odst. 1 zákona č. …/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. 

Rovněž si dovolujeme upozornit, že sněmovní tisk 763 opouští obsah pojmu „uznávaný elektronický 

podpis“, tak jak byl definován zákonem č.227/2000Sb., o elektronickém podpisu a o změně 

některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů. Od 

uplynutí přechodných období zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce 

nebude mít uznávaný elektronický podpis takové vlastnosti, aby umožňoval jednoznačnou 

Vyhověno jinak - dle 

připomínky MF. 

 

 

 

 

Vyhověno.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhověno. 
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identifikaci podepisující osoby. Dáváme proto ke zvážení, zda připustit uznávaný elektronický 

podpis jako alternativu úředně ověřeného podpisu. 

 

K čl. I bodu 53 – k § 60 odst. 6: 

Důvodová zpráva k § 60 odst. 6 uvádí, že sestavu s údaji podnikatelů, kteří mají sídlo popř. 

provozovnu v konkrétní obci, vydá obecní živnostenský úřad, do jehož působnosti podnikatelé 

spadají. Sestavu s údaji podnikatelů se sídlem nebo provozovnami v různých obcích v rámci 

konkrétního kraje vydá místně příslušný krajský živnostenský úřad a sestavu, jejíž údaje přesahují 

územní působnost jednoho kraje, vydá Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor živností. 

V navrhovaném znění ustanovení však toto rozčlenění chybí a nelze tak jednoznačně určit, na jaký 

živnostenský úřad má být žádost primárně směřována. Doporučujeme ustanovení doplnit o jasné 

určení, kdy sestavy poskytují obecní živnostenské úřady, kdy krajské živnostenské úřady a kdy 

přímo Živnostenský úřad České republiky.  

 

 

 

K čl. I bodu 60 – k § 67: 

Předmětné ustanovení hovoří v odstavci 1 pouze o „Praze“. Navrhujeme, aby bylo v souladu 

s terminologií zákona č. 131/2000 Sb., upřesněno, že se jedná o „hlavní město“. Dále upozorňujeme, 

že území statutárních měst lze členit na městské obvody nebo městské části (viz § 4 odst. 2 obecního 

zřízení). Dáváme na zvážení, zda by v odst. 1 neměla být zmínka též o názvu městského obvodu 

nebo městské části územně členěného statutárního města. 

Obecně však nepovažujeme definování pojmu „adresa“ v zákoně za účelné. Ta je ve své podstatě 

totožná s definicí adresy, která je obsažena § 29 odst. 1 písm. h) zákona  

o základních registrech, ve kterém se adresou rozumí kombinace názvu okresu, názvu obce nebo 

vojenského újezdu, názvu části obce nebo v případě hlavního města Prahy názvu katastrálního území 

a názvu městského obvodu, čísla popisného nebo evidenčního, názvu ulice a čísla orientačního a 

dále zvláštních údajů pro doručování prostřednictvím poštovních služeb, která jednoznačně určuje 

adresní místo. 

Vzhledem k výše uvedenému shledáváme ustanovení nadbytečným, a doporučujeme je proto 

vypustit. 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhověno jinak -   

k vydávání sestav bude 

stanovena místní 

příslušnost v § 71, 

z které bude zřejmé, na 

který úřad se žádosti 

mají zasílat. 

 

 

 

 

 

 

Vyhověno jinak – text 

„hlavní město“ bude 

doplněn. 
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Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 

 

K čl. I bodům 3, 24, 40, 41, 47, 49, 50 a 55 - k § 5 odst. 6, § 45 odst. 3 písm. a), § 48 odst. 1, § 49 

odst. 1 a § 56 odst. 2, § 58 odst. 8, § 60 odst. 2 písm. d) a j) a § 60 odst. 8: 

Slova „nahradit textem“ doporučujeme přepracovat, aby novela odpovídala znění čl. 57 odst. 3 věta 

druhá Legislativních pravidel vlády, které stanoví spojení „nahradit slovy“. 

Naopak u čl. I bodu 54 (§ 60 odst. 7) doporučujeme slova „se slova“ nahradit slovy „se text“. 

 

K čl. I bodu 4 – k § 6 odst. 4: 

V souladu s čl. 58 odst. 8 písm. b) Legislativních pravidel vlády navrhujeme slova „V § 6 odst. 4 se 

na konci odstavce 4“ nahradit slovy „V § 6 se na konci odstavce 4“. 

 

K čl. I bodu 6 – k § 8 odst. 3 a odst. 4: 

Navrhujeme čárku před slovem „oznámit“ nahradit spojkou „a“. 

 

 

K čl. I bodu 7 – k § 8 odst. 5: 

V souladu s čl. 58 odst. 6 písm. d) Legislativních pravidel vlády navrhujeme slova „za slovo živnost 

vkládají“ nahradit slovy „za slovo „živnost“ vkládají“. 

 

K čl. I bodu 17 – k § 18: 

V § 18 odst. 1 navrhujeme dvojtečku před písm. a) pro nadbytečnost vypustit.  

 

K čl. I bodu 19 – k § 45 odst. 2 a odst. 3: 

1. V zájmu upřesnění textu návrhu zákona doporučujeme za text „odst. 2“ vložit slova „písm. a) a 

c)“ a dále za text „a 3“ vložit slova „písm. a)“. 

 

 

2. Doporučujeme slova „nebo jména“ nahradit slovy „popřípadě jména“, která odpovídají ustálené 

terminologii, použité ostatně i v této novele v § 17 odst. 5.  

  

 

 

 

 

Vyhověno  - viz 

připomínka  MŠMT. 

 

 

 

 

 

Vyhověno.   

 

 

 

Vyhověno.  

 

 

 

Vyhověno  - viz 

připomínka MŠMT. 

 

 

Vyhověno jinak. 

 

 

Vyhověno jinak – dle 

připomínky MSp.  

 

 

Vyhověno jinak – dle  

připomínky MSp.   
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K čl. I bodu 27 – k § 45a odst. 1: 

Slova „b - f)“ a „a) - e)“ navrhujeme nahradit slovy „b) až f)“ a „a) až e)“. 

 

K čl. IV – k účinnosti: 

Doporučujeme, aby slova „účinnosti dnem 1. 7. 2017“ byla nahrazena slovy „účinnosti dnem 1. 

července 2017“. 

Vyhověno – viz stejná 

připomínka MF. 

 

 

Vyhověno – viz stejná 

připomínka MF. 

 

Ministerstvo 

zahraničních věcí 

Bez připomínek  

Ministerstvo 

zdravotnictví 

Bez připomínek  

Ministerstvo 

zemědělství 
Doporučující připomínky: 

 

1) K Čl. I. bodu 8 a bodu 11 (k § 8 odst. 6 a § 11 odst. 3) 

V § 8 odst. 6 (týkajícím se překážek provozování živnosti) je uvedena lhůta omezení výkonu stejné 

živnosti po dobu tří let od zrušení živnostenského oprávnění. V § 11 odst. 3 (týkajícím se 

provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce) je uvedena odlišná lhůta omezení 

výkonu stejné živnosti, a to po dobu 1 roku od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského 

oprávnění. Z důvodové zprávy však vyplývá, že by mělo dojít ke sjednocení úpravy a obě lhůty by 

měly být shodné.  

Z tohoto důvodu doporučujeme v obou bodech sjednotit lhůty na dobu tří let od právní moci 

rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění. 

 

2) K Čl. I. bodu 60 (k § 67) 

Živnostenské úřady mají sice povinnost adresní údaje zapisované do živnostenského rejstříku 

ověřovat proti základnímu registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), ale tuto 

povinnost splní většinou pouhým ověřením, že uváděná adresa v RÚIAN existuje. Zásadním 

nedostatkem, který se v současné praxi stále častěji negativně projevuje, je však absence kontroly, 

zda již na uvedené adrese nějaká jiná firma nebo provozovna neexistuje, tzn. zamezení vzniku 

fiktivních adres sídel firem nebo provozoven. Je známa řada případů, kdy např. v jednom objektu 

má sídlo celá řada firem/provozoven, přestože to technicky a kapacitně ani není možné. Obdobný 

problém vzniká s aktuálností změn adres sídel firem nebo provozoven. Denně se setkáváme se 

situacemi, kdy se občan/zákazník nemůže domoci svých práv, neboť na uváděné adrese sídla 

 

 

 

Vyhověno jinak -  

důvodová zpráva bude 

upravena. 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno - 

živnostenské úřady  

adresy sídel kontrolují. 

Každý podnět je 

prověřen. 
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firmy/provozovny nikdo není k zastižení, resp. ani se podle sousedů na této adrese nikdy 

nevyskytoval. 

 

Jak je dále v materiálu uváděno v čl. I. bodě 53 (§ 60 odst. 6), bude nově možné vytvářet v 

živnostenském rejstříku hromadné soubory – sestavy. Za této situace by neměl být pro pracovníka 

živnostenského úřadu problém vytvořit sestavu záznamů podle dané adresy a zjistit, zda již na ní 

nejsou registrována sídla dalších firem/provozoven a podle výsledku stav prověřit. 

 

Legislativně technické připomínky: 

 

3) K Čl. I. bodu 27 

Doporučujeme text upravit následovně: „Dosavadní písmena b) až f) se označují jako písmena a) až 

e).“. 

 

4) K Čl. I bodu 40 

Doporučujeme novelizační bod upravit v souladu s čl. 57 odst. 3 a odst. 4 Legislativních pravidle 

vlády, tj. slovo „textem“ nahradit slovem „slovy“.  

Obdobnou úpravu doporučujeme provést i v novelizačním bodu 41, 47 a 50. 

5) K Čl. I bodu 49 

Doporučujeme novelizační bod upravit v souladu s čl. 57 odst. 3 a odst. 4 Legislativních pravidle 

vlády, tj. slovo „slova“ nahradit slovem „text“.  

Obdobnou úpravu doporučujeme provést i v novelizačním bodu 54. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhověno – viz stejná 

připomínka MF. 

 

 

Vyhověno – viz stejná 

připomínka MŠMT. 

 

 

Vyhověno – viz stejná 

připomínka MF. 

 

 

Ministerstvo 

životního prostředí 

Bez připomínek   

Úřad vlády ČR - 

Vedoucí Úřadu 

vlády (VÚV) 

Bez připomínek  

Úřad vlády ČR - 

Ministr a předseda 

Legislativní rady 

vlády (KML) 

Zásadní připomínky: 

k závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 

1. Požadujeme v příslušných částech ZZ RIA (zejména u definice problému, vymezení a 

vyhodnocení variant) jednoznačně rozlišit jednotlivé dílčí segmenty okruhu A (překážky 

provozování živnosti založené rozhodnutím živnostenského úřadu podle § 58 živnostenského 

 

 

Vyhověno 

v dohodnutém znění. 
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zákona). Takto široce vymezená oblast v sobě zahrnuje – v rozsahu aspektů dotčených 

navrhovanou úpravou – řešení tří výrazně odlišných typů problému, a to 1. sjednocení délky 

překážky provozování živnosti pro právnické osoby se členem statutárního orgánu s překážkou 

provozování živnosti s délkou této překážky u ostatních osob; 2. rozšíření stávajícího režimu 

překážek provozování živnosti i na zahraniční právnické osoby a vedoucí jejich organizačních 

složek závodu (analogicky jako u všech právnických osob a členů jejich statutárních orgánů); 3. 

zúžení rozsahu důsledků zrušení živnostenského oprávnění pouze na překážku provozování 

shodné (nikoli již i příbuzné a jakékoli koncesované) živnosti. Zatímco u č. 1 a 2 zjevně spočívá 

problém v nedostatku racionality stávající úpravy (v prvním případě představujícím 

neodůvodněné a nepřiměřené omezení, v druhém umožňujícím snadné obcházení jejího účelu), 

u č. 3 se jedná o věcnou změnu vyžadující plnohodnotné vyhodnocení jejích přínosů a nákladů, 

a to i v porovnání s jejími možnými alternativami, a to v závislosti na konkrétním vymezení 

příslušného problému. Souhrnné posouzení všech shora uvedených dílčích aspektů navrhované 

úpravy, stejně jako samotné vymezení společných variant jejich řešení je matoucí a toto 

plnohodnotné zhodnocení znemožňuje. 

2.  Požadujeme vymezit více možných alternativních variant řešení otázky rozsahu důsledků zrušení 

živnostenského oprávnění (tj. otázky, jež navrhovaná úprava řeší jejich zúžením pouze na 

překážku provozování shodné - nikoli již i příbuzné a jakékoli koncesované – živnosti) a 

navzájem je řádně porovnat z hlediska všech relevantních přínosů a nákladů. V důsledku 

podřazení této otázky pod souhrnný okruh A (viz předchozí připomínka) se vymezení příslušných 

variant reálně omezuje jen na nulovou a zvolenou variantu, přičemž porovnávány jsou u nich 

pouze náklady pro podnikatele (nikoli např. spotřebitele, stát či jiné subjekty, jejichž zájmy chrání 

institut překážek provozování živnosti), jako přínos je (zřejmě – souhrnné hodnocení neumožňuje 

jednoznačné určení – viz předchozí připomínka) uvedeno pouze zlepšení postavení podnikatelů 

(tj. opět jde o jednostranné posouzení). V definici problému (popř. popisu existujícího právního 

stavu) je třeba analyzovat účel a přiměřenost institutu překážek provozování živnosti, a to ve 

vztahu ke konkrétní podobě stávající právní úpravy, a varianty (vedoucí k naplnění 

deklarovaného cíle, tj. snížení zátěže podnikatelů, jimž bylo zrušeno živnostenské oprávnění) 

koncipovat, popř. hodnotit i na základě této analýzy.  S ohledem na to, že důvody pro zrušení 

živnostenského oprávnění se – z hlediska jejich souvislosti s konkrétním oborem činnosti a tudíž 

i relevance pro provozování jiných živností – výrazně liší, lze stěží považovat posouzené varianty 

stanovení překážek provozování živnosti v různě širokém rozsahu (tj. překážka provozování 

stejné, příbuzné a jakékoli koncesované živnosti-nulová varianta; překážka provozování stejné 
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živnosti – zvolená varianta) za nejvhodnější či dokonce jediné možné (např. při zrušení 

živnostenského oprávnění z důvodu neplnění závazků v oblasti sociálního zabezpečení nemá 

žádná z těchto variant zjevně logiku – tu mohou mít pouze varianty překážky provozování buď 

jakékoli živnosti, nebo žádné). Dalšími variantami, které je namístě vyhodnotit, může tedy být 

např. rozlišení rozsahu živností, pro něž platí překážka provozování, podle důvodů zrušení 

živnostenského oprávnění, zvláštní (zmírněný) režim pro případ zrušení volné živnosti (na které 

dopadá zvolené řešení disproporčně tvrdě) nebo - ve vztahu k  cíli snížení zátěže podnikatelů -  

zkrácení doby trvání překážek provozování živnosti z důvodu zrušení živnostenského oprávnění, 

popř. zrušení tohoto institutu (či jeho zúžení jen na některé důvody zrušení živnostenského 

oprávnění). 

3.  Požadujeme opravit chybné zhodnocení nákladů, a to  

a) finančních nákladů podnikatelů, jimž bylo zrušeno živnostenské oprávnění v důsledku 

překážky provozování příbuzné a jakékoli koncesované živnosti. Zhodnocení nelze založit na 

samotném ušlém příjmu, bez odečtení nákladů (časových apod.) na provozování příslušné 

činnosti a bez zohlednění (minimální) pravděpodobnosti, že daný podnikatel zůstane zcela bez 

možnosti obživy (v převážné většině případů bude jeho náklady tvořit pouze rozdíl mezi příjmem, 

kterého by dosáhl z živnostenského podnikání, a příjmem z nové ekonomické aktivity jiného 

typu). Pro odhad ušlého příjmu z živnostenského podnikání dále nelze použít průměrnou mzdu 

v podnikatelské sféře, ale průměrný čistý příjem živnostníka.  

b) nákladů varianty 2 okruhu B; zde chybí vyčíslení administrativních nákladů živnostenských 

úřadů v důsledku zjišťování identifikačních údajů členů statutárních orgánů právnických osob. 

 

Připomínky: 

1.  Doporučujeme u přezkumu účinnosti regulace uvést konkrétní indikátory, podle nichž bude 

posuzována účinnost navržené právní úpravy, tj. naplnění jejích cílů, popř. její nezamýšlené 

důsledky. Výběr těchto indikátorů není vhodné provádět až ex post, mimo jiné i s ohledem na 

potřebu včasného shromáždění dat nezbytných pro tento přezkum. S ohledem na stanovené cíle 

a předpokládané dopady právní úpravy by se mohlo jednat např. o počet subjektů provozujících 

po zrušení živnostenského oprávnění živnost v příbuzném nebo jiném koncesovaném oboru, 

počet případů zrušení živnostenského oprávnění, počet případů překážek provozování živnosti u 

zahraničních právnických osob nebo vedoucích organizačních jejich závodů; zájem veřejnosti o 

hromadné sestavy údajů o živnostnících aj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno. 
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Úřad vlády ČR - 

Místopředseda 

vlády pro vědu, 

výzkum a inovace a 

předseda Rady pro 

výzkum, vývoj a 

inovace (RVV) 

Bez připomínek  

Úřad vlády ČR - 

Odbor 

kompatibility 

(KOM) 

Po stránce formální: 

 

              Předkladatel uvádí právní akty EU, které se k návrhu vztahují, a proto splnil formální 

náležitosti týkající se vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních 

pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, 

o Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících 

z členství České republiky v Evropské unii, v platném znění.  

 

Po stránce materiální - vztah k právu EU: 

 

K návrhu se vztahuje zejména čl. 49 a násl. Smlouvy o fungování EU (dále jen „SFEU“), upravující 

svobodu usazování, a také judikatura Soudního dvora EU k této oblasti, jakož i v širším kontextu 

volný pohyb služeb (čl. 56 a násl. SFEU) a kapitálu (čl. 62 a násl. SFEU). 

Připomínky a návrhy změn 

 

K § 8 odst. 6 písm. c) a  f) až i):  

 

Citovaná ustanovení, která jsou součástí § 8 nazvaného přímo „překážky provozování živnosti“, je 

v přímém rozporu s čl. 49 SFEU a pravidlem nediskriminace daným čl. 18 SFEU, a to ve vztahu 

k zahraničním osobám, které jsou příslušníky či mají sídlo v členských státech Evropského 

hospodářského prostoru. Jde o to, že překážky provozování živnosti, spočívající v nepřípustnosti po 

dobu 3 let, vázané vždy pouze na určité okolnosti týkající se vedoucího organizační složky 

zahraniční (nikoli tuzemské) fyzické či právnické osoby zakládá rozlišování na základě sídla takové 

osoby (viz definici zahraniční osoby v § 5 odst. 2 ŽZ), které je ve smyslu čl. 48 SFEU postaveno 

naroveň státní příslušnosti fyzických osob. Zatímco tuzemská fyzická či právnická osoba může 

vedoucím své organizační složky ustanovit osobu stiženou zmíněnými okolnostmi, zahraniční osoba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhověno - explicitní 

stanovení  překážky  

vedoucímu organizační 

složky zahraniční 

osoby bude vypuštěno. 
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to učinit nemůže. Lze dodat, že pokud je snad problémem to, že dosud nedopadá na zahraniční osoby, 

resp. jejich statutární zástupce překážka podle § 58 odst. 2 nebo 3 (což vyplývá z Důvodové zprávy), 

je možné to vyjádřit připojením pro tyto fyzické osoby či statutární zástupce obdobného důvodu (tzn. 

zrušení oprávnění podnikat v příslušném oboru) podle práva státu sídla takové osoby. Je rovněž třeba 

v této souvislosti upozornit, že navrhovaný okruh diskvalifikujících okolností je širší, než by 

odpovídalo překážce statutárních zástupů u tuzemských osob (např. písm. i). 

Jinými slovy ve vztahu k osobám, které mají prospěch ze svobody usazování (ne tedy ke všem 

„zahraničním osobám“) je třeba zamezit diskriminaci, přičemž na ně však lze vztáhnout obdobnou 

podmínku, která se vyžaduje u tuzemských osob. 

Dále upozorňujeme, výraz „organizační složka“ již není plně v souladu s terminologií používanou 

pro formy usazení zahraničních osob v ČR dle rekodifikace soukromého práva, v návaznosti na niž 

je v zákoně č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, používáno 

„odštěpný závod“.  

A konečně není jasné, proč nebyly některé překážky sloučeny do jednoho ustanovení (např. i jinak 

neproblematická písm. b) a písm. e)), ačkoli jsou podobného znění a jejich sloučením by došlo 

k úspoře textu. Navrhujeme sloučit. 

Tato připomínka je zásadní.  

 

 

 

Závěr: 

Návrh zákona bude je s právem EU neslučitelný. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhověno. 

 

 

 

Vyhověno jinak- 

zůstává původní text, 

upraveno pouze návětí 

a doplněna poslední 

věta. 

 

 

 

 

 

 

 

Agrární komora 

České republiky 

Bez připomínek  

Česká národní 

banka 

Bez připomínek  

Českomoravská 

konfederace 

odborových svazů 

K jednotlivým ustanovením 

K bodu 4. 

 

 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAFQB77T6)



32 
 

Do § 6 odst. 4 doplnit větu: „Živnostenský úřad má rovněž právo na pořízení a zaslání kopií 

potřebných částí trestního spisu.“  

Odůvodnění:  

V případě, že se příslušný trestní soud nachází mimo obvod živnostenského úřadu (např. na druhém 

konci republiky), je z hlediska hospodárnosti problematické se dostavit k nahlížení do spisu. Je proto 

potřeba zakotvit právo živnostenského úřadu na pořízení a zaslání kopií. V praxi se již totiž stalo, že 

toto soud odmítl s tím, že takové právo v § 6 odst. 4 zakotveno není. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

K bodu 8.  

K formální stránce věci:  

Formulace „zrušení živnostenského oprávnění organizační složce závodu“ je právně vadná. 

Nositelem živnostenského oprávnění není organizační složka závodu, která nemá právní subjektivitu 

(není právní osobností), ale pouze subjekt jako takový, tj. zahraniční osoba. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

 

K materiální stránce věci:  

§ 8 odst. 6 je koncipován chybně, a to z následujících důvodů.  

Již dosavadní překážky podle § 8/6 písm. d), ale i c) nelze vůbec aplikovat jako důvod k řízení!  

Podle § 46 odst. 1 zákona o obch. korporacích statutárním orgánem nemůže být ten, u koho nastala 

skutečnost, která je překážkou provozování živnosti.  

Podle § 155 odst. 1 obč. zák. ztratí-li člen statutárního orgánu po svém povolání do funkce zákonnou 

způsobilost být členem (mj. nastane-li u něho překážka), jeho funkce zaniká.   

Pro řízení dle § 8/6 písm. d) je naopak podmínkou, že statutárním orgánem stále je.  

Čili - pan XY byl statutárním orgánem PO, které bylo zrušeno dle § 58/2,3. U něho jako u fyzické 

osoby nastala překážka dle § 8/6 písm. b). Je ještě statutárním orgánem u další PO, takže doposud 

se myslelo, že té PO vzniká překážka podle 8/6 písm. d).  Jenomže tím, že u statutárního orgánu 

Vysvětleno -úřady 

mají možnost dožádání 

dle  § 13/2 správního 

řádu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhověno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhověno dle 

připomínky Úřadu 

vlády (odbor 

kompatibility).  

Navrhované 

ustanovení týkající se 

vedoucího organizační 

složky zahraniční 

osoby bude vypuštěno. 
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samotného vznikla překážka dle 8/6 písm. b), jeho funkce statutárního orgánu v té další PO zanikla, 

takže už tam statutárním orgánem není. Není tedy splněna ani hmotněprávní podmínka dle § 8/6 

písm. d), tedy ta, že tam stále statutárním orgánem je, takže řízení nelze zahajovat – jedná se o PO 

bez (onoho) statutárního orgánu.   

Závěr: Dosavadní § 8/6 písm. c) a d) jsou pro řízení neaplikovatelná a zcela zbytečná, protože to 

zákon sám řeší zánikem funkce. Dosavadní písmena a) a b) svůj význam mají.  

Správný postup tedy není řízení, ale upozornění rejstříkovému soudu na nesprávný zápis statutárního 

orgánu a nutnost zápisu zániku v ŽR. 

V žádném případě tedy nepovažujeme za vhodné § 8 odst. 6 rozšiřovat, ale naopak jej zúžit ve 

smyslu výše uvedeného. V souvislosti se shora rozepsaným se totiž začlenění nových ustanovení 

týkajících se vedoucího organizační složky, třebaže jeho pozice je od statutárního orgánu odlišná, 

jeví jako nekoncepční. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní.    

 

K bodu 10. a k bodu 34. 

Vidíme určitý výkladový rozpor v tom, že v jednom ustanovení je užíván výraz „obdobného“ a ve 

druhém „nebo jiného veřejného“. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za doporučující. 

K bodu 13. 

Navrhujeme formulaci „odpovědným zástupcem pro živnost“. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za doporučující. 

 

K bodu 17.  

V § 18 odst. 4 vložit do poslední věty spojku „i“: „Zákaz podle věty první lze stanovit i samostatným 

nařízením obce.“ 

Odůvodnění:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno – dle MSp. 

 

 

 

Vyhověno. 

 

 

 

 

 

 

Vyhověno. 
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Dosavadní formulace vzbuzuje dojem, že daný zákaz je možno stanovit pouze samostatným 

nařízením. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za doporučující.  

K bodu 33. 

Navrhujeme nahradit výraz „zaručeným“ „uznávaným“ ve smyslu terminologie příslušných zákonů. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za doporučující.  

K bodu 47.  

Uvažovat o prodloužení doby pozastavení provozování živnosti na 2 roky. Doba 1 roku je příliš 

krátká a mnohdy nutí živnostenské úřady zbytečně opakovaně vydávat rozhodnutí o pozastavení, 

v případech, kdy není adekvátní sankce zrušení. Jedná se tak o nehospodárné zatížení úřadů, což by 

vyřešilo právě prodloužení max. možné doby pozastavení. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za doporučující.  

 

K bodu 53.  

Nové ustanovení o vydávání sestav je poměrně „nebezpečné“. Některé sestavy podnikatelů totiž 

patří mezi přísně utajované skutečnosti ve smyslu zvláštního zákona (např. seznamy výrobců 

výbušnin). Přinejmenším by se tedy měla do tohoto nového ustanovení dát nějaká věta, která by dané 

ustanovení provázala se zvláštními předpisy. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za doporučující.   

 

Nový bod:  

Do § 60d doplnit další odstavec: „Jestliže podnikatel ve stanovené lhůtě neodstraní nedostatky ve 

smyslu rozhodnutí dle odstavce 1, jeho jednání se považuje za porušení podmínek závažným 

způsobem dle § 58 odst. 3 věta první. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za doporučující.  

 

 

 

 

Vyhověno jinak- 

upraveno dle 

připomínky MV. 

 

 

 

Vysvětleno - 1 rok je 

dostačující, jinak je 

možné podle okolností 

živnostenské 

oprávnění zrušit . 

 

 

 

 

Vysvětleno - jednalo 

by se o neadekvátní 

opatření  - sestavy 

budou obsahovat 

pouze veřejné údaje. 

 

 

 

 

 

Vysvětleno - v zákoně 

je postih za jednotlivé 

správní delikty. 
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Nový bod: 

Doporučujeme doplnit (do § 62 nebo § 63) sankci za provozování živnosti v době sankčního 

pozastavení provozování živnosti živnostenským úřadem (§ 58 odst. 2, 3). Tento úřad nemá 

v současné době možnost postihnout podnikatele, který rozhodnutí o pozastavení provozování 

živnosti nerespektuje a nadále podniká, peněžitou sankcí. Jedná se přitom o situaci srovnatelnou 

s neoprávněným podnikáním. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za doporučující. 

 

K příloze č. 2 a č. 4 zákona 

V příloze č. 4 zákona Živnost volná je pod bodem č. 1 uvedena volná živnost „Poskytování služeb 

pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost“. 

Požadujeme, aby část této živnosti týkající se lesnictví byla převedena z přílohy č. 4 zákona Živnost 

volná do přílohy č. 2 zákona Živnosti vázáné. Respektive jedná se nám o to, aby činnost lesnictví- 

těžba dřeva a přibližování dřeva (bod 1. Přílohy č. 4 Obsahová náplň živnosti volné podle 

jednotlivých oborů činností- nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých 

živností, ve znění pozdějších předpisů) byla vázanou živností. 

Odůvodnění: Podle § 25 odst. 1 zákona se k získání živnostenského oprávnění k volné živnosti 

nevyžaduje odborná ani jiná způsobilost. To v praxi vede k nedodržování předpisů o ochraně 

bezpečnosti a zdraví při práci a v souvislosti s tím dochází k řadě závažných úrazů, mnohdy i 

smrtelných, v činnosti lesnictví - těžba dřeva a přibližování dřeva. 

Podle § 24 odst. 1 zákona je třeba k získání živnostenského oprávnění k vázané živnosti prokázat 

odbornou způsobilost. 

Pokud by k získání živnostenského oprávnění k výše uvedené živnosti-k činnosti lesnictví- těžba a 

přibližování dřeva, bylo třeba prokazovat odbornou způsobilost, přispělo by to k větší ochraně 

bezpečnosti a zdraví při práci. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

 
 

 

 

Vysvětleno – jde o 

závažné porušení 

zákona, které vede ke 

zrušení živnostenského 

oprávnění.  

 

 

 

 

Nevyhověno – 

připomínka není 

konkrétní ( zejména 

nebyla  uvedena 

požadovaná  odborná 

způsobilost); 

v průběhu 

připomínkového řízení 

byla připomínka  

konkretizována a 

doplněna tak, že je 

navrhováno zařazení 5 

samostatných 

vázaných živností 

týkajících se  

jednotlivých způsobů 

těžby a přibližování 

dřeva a navržena pro 

ně odborná 

způsobilost. Regulace 

požadavkem na 

odbornou způsobilost a 
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Doplnění zásadní připomínky k příloze č. 2 a č. 4 zákona 

 

Jako další důvody pro zařazení do živnosti vázané uvádíme: 

-bezpečnostní předpisy nezohledňují technologické ani pracovní postupy (§ 106 odst. 4 písm. d) 

ZP č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), 

-dřevorubec, kočí a další profese musí vědět, jaký vliv má jejich činnost na lesní porost a jak 

minimalizovat negativní důsledky této činnosti s ohledem na cílovou skladbu porostu, 

- dřevorubec, kočí a další profese musí pro svou práci posoudit zdravotní stav stromu nebo kmenů. 

V bezpečnostním předpise není vysvětleno, co si pod tímto pojmem představit (druhy hniloby, 
zakřivení stromů) ani není vysvětleno, jak v případě např. hniloby postupovat a jak provádět 

jednotlivé řezy, 

- dřevorubec navíc musí před kácením zohlednit druh dřeviny s ohledem na strukturu dřeva (ta se 

mění s ročním obdobím), stáří stromu, výšku a tloušťku, deformace, zavětvení atd. a podle toho 

zvolit vhodný pracovní postup. Tyto znalosti žádný bezpečnostní předpis neobsahuje, ani pracovní 

postupy pro kácení vývratů, polovývratů, polomů atd. 

 

Z neznalosti těchto pracovních a technologických postupů dochází nejen k závažným pracovním 

úrazům, ale mnohdy i k nevratnému poškozování životního prostředí. 

  

Níže uvádíme podrobné odůvodnění pro zařazení do živnosti vázané, které také obsahuje název 

živností a popis odborné kvalifikace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rozšiřování počtu 

regulovaných činností 

musí být odůvodněny 

naléhavým veřejným 

zájmem a zaváděny 

pouze tehdy, kdy 

ochrany tohoto zájmu 

není možno dosáhnout 

přiměřenějším 

opatřením. 

Z odůvodnění návrhu 

je patrno, že tímto 

veřejným zájmem má 

být zajištění ochrany 

zdraví při práci v lese. 

Tato problematika je  

upravena právními 

předpisy z oblasti 

bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. Jako 

přiměřené opatření se 

tedy jeví zpřísnění 

kontroly nad 

dodržováním těchto 

předpisů, případně 

jejich úprava.  

Zároveň vyhovění 

tomuto požadavku by  

bylo v rozporu 

s požadavky EU 

nezvyšovat počty 

regulovaných činností 

a navíc by takový 
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Důvod předložení 

 

Platnou právní úpravu v oblasti živností volných, vázaných a koncesovaných představuje zákon č. 

455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění, který činnosti 

v lesním hospodářství, jako je například těžba, soustřeďování, odvoz a manipulace dříví, uvádí jako 

živnost volnou, bez ohledu na nutnost odborných znalostí nebo kvalifikaci pro vykonávanou činnost. 

 
Ovšem právě v těžební činnosti se při kácení stromů a jejich zpracování, soustřeďování dříví, odvozu 

a manipulaci používají technologie, stroje a zařízení, vyžadující nejen fyzické, ale především 

odborné předpoklady a dostatečnou praxi pro danou činnost.  

 

V posledních desetiletích se v lesním hospodářství navíc uplatňují technologie, které jsou šetrné 

především k životnímu prostředí, jako např. koně (zvláště při vyklizování nebo soustřeďování dříví 

v obtížných terénech), nebo malé harvestory. Z hlediska šetrnosti k životnímu prostředí a 

udržitelnosti lesních společenstev zatím není za koňský potah, zejména v případech výchovných 

zásahů v lesním porostu, lokální těžby dříví v extrémních terénních podmínkách nebo v chráněných 

oblastech, na specifickém podloží, apod., adekvátní náhrada. 

 

Hlavním cílem navrhované právní úpravy je přeřazení určitých profesí v těžební činnosti z živnosti 

volné (služby v lesním hospodářství) do živnosti vázané (např. kočí pro práce v lesním hospodářství, 

dřevorubec atd.), a to zejména s důrazem na odborné kvalifikace zaměstnanců, vykonávajících 

činnosti v lesním hospodářství, protože ve svém důsledku při neodborném provádění prací dochází 

z hlediska ochrany životního prostředí k nenávratným změnám na přírodě a také ke velmi často ke 

zvýšení zbytečných pracovních úrazů. V současné době jsou tyto činnosti a pracovní profese 

zajišťovány i velkými akciovými společnostmi málo kvalifikovanými a nevzdělanými pracovníky, 

většinou tzv. osob samostatně výdělečně činných (často i cizinců), formou subdodavatelských 

služeb. U profese kočích se kromě řemeslné a lesnické znalosti jedná navíc o znalost péče o zvířata, 

jejich ustájení, o základní veterinární péči, znalost technologie práce při soustřeďování dříví 

v různých terénních podmínkách a ročních obdobích atd.  Při těžbě dříví se jedná o zvýšení 

postup  nebyl ani 

přiměřený. 
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bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u profese dřevorubce, traktoristy, řidiče odvozních souprav, 

operátory harvestorů atd.  

V lesním hospodářství se setkávají především tři faktory: faktor ekonomický a faktory trvalé 

udržitelnosti a ekologie. 

 

Koně se v posledních desetiletích uplatňují v lese při vyklizování dřeva a při jeho skládkování na 

odvozních místech. Z hlediska šetrnosti k prostředí zatím není známa lepší technologie pro vyklízení 

dřevní hmoty z porostu, zejména v případě výchovných zásahů v probírkových porostech, lokální 

těžby nebo těžby v chráněných oblastech, na specifickém podloží apod. Vyklízení dřeva koněm dále 

minimalizuje, na rozdíl od traktorů, erozi půdy (menší objem dřeva taženého v jednom okamžiku, 

porušení půdního krytu a tím vznikající vyjeté hluboké koleje apod.) a je i přesnější a tedy šetrnější 

k ještě stojícím stromům (poškození kmenů stromů, kořenových náběhů a kořenů odřením). Práce 

kočího v lesním hospodářství (dále jen LH) je proto mimořádně těžká a nebezpečná a vyžaduje 

vysoký stupeň odborných znalostí o chovu a plemenitbě koní, o jejich ovládání a výcviku a o systému 

prací v LH. V posledních letech, přechodem této živnosti do živnosti volné, došlo k poklesu kvality 

pracovníků a s tím souvisejícímu poklesu jejich odměn za práci. Nekvalifikovaný kočí nemá 

dostatečnou znalost o koních, čímž může docházet a dochází k přetěžování koní, nevhodnému 

ustájování a k celkově špatné péči o koně. Nedostatečná znalost technologických a pracovních 

postupů nedovoluje plně využít kvality potažních prací, snižuje jejich efektivitu a mnohdy paradoxně 

vede ke škodám, způsobeným na lesním porostu.  

Má-li se toto nepostradatelné a tradiční řemeslo zachovat, je třeba požadovat návrat systému 

vzdělávání kočích pro LH tak, aby byla zajištěná minimální hladina jejich odborných znalostí, 

spojené s povinnou praxí, která umožní získání zkušeností s různými typy správné lesnické praxe 

v tomto oboru. Převod živnosti mezi živnosti vázané také, kromě minimálních požadavků na 

vzdělání, umožní přehled o těchto pracovnících, jejich počtech a umístění, a tím pádem i případnou 

kontrolu veterinární i profesní v místě pracovního výkonu i v místě ustájení koní. 

Tento systém dále umožní lepší sledování užitkovosti genových zdrojů národních plemen 

chladnokrevných koní, kteří by takto u certifikovaných kočích mohli ověřovat svou užitkovost přímo 

v provozu, kde jedině se může naplno projevit jejich charakter, ale také zdravotní dispozice a 

krmitelnost, což jsou tři nejdůležitější aspekty těchto pracovních koní. V současné době je v chovu 

zdůrazňován spíše exteriér, který však z hlediska genových zdrojů u těchto zvířat není prvořadý. 
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Kočí při výkonu své profese vzhledem ke koni musí především dbát na dodržování zákona č. 

166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, neboť ve smyslu tohoto zákona jsou chovatelem, tj. tím, kdo zvíře nebo 

zvířata vlastní nebo drží, anebo jsou pověřeni se o ně starat, ať již za úplatu nebo bezúplatně, a to i 

na přechodnou dobu. Přitom hospodářským zvířetem jsou zvířata využívaná převážně k chovu, 

výkrmu, práci a jiným hospodářským účelům, zejména skot, prasata, ovce, kozy, koně, osli a jejich 

kříženci, drůbež, běžci, králíci, kožešinová zvířata, zvěř ve farmovém chovu, ryby a včely. Za 

porušení povinností vyplývajících z § 4 a 5 veterinárního zákona může krajská veterinární správa 
uložit právnické nebo fyzické podnikající osobě pokutu do výše 300.000 Kč. 

Další předpis, který musí kočí dodržovat, je zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. 

Do zákona na ochranu zvířat a do jeho prováděcích předpisů (vyhlášek) je zapracována řada 

ustanovení, dohod, doporučení a dalších norem Rady Evropy. Hlavní cíl zákona č. 246/1992 Sb., na 

ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jeho preambule, která říká, že 

„Zvířata jsou stejně jako člověk živými tvory, schopnými na různém stupni pociťovat bolest a 

utrpení, a zasluhují si proto pozornost, péči a ochranu ze strany člověka.“ Tato preambule tak 

přiznává zvířeti specifické postavení, postavení živého tvora, kterého je třeba chránit, respektovat 

jeho potřeby a věnovat mu pozornost. 

Účelem zákona je chránit zvířata, jež jsou živými tvory schopnými pociťovat bolest a utrpení, před 

týráním, poškozováním jejich zdraví a jejich usmrcením bez důvodu, pokud byly způsobeny, byť i 

z nedbalosti, člověkem. To je přímý odkaz na nepřetěžování koní při práci v lesním hospodářství a 

na jejich úměrné zatížení. 

Kočí musí dále znát a dodržovat ustanovení zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a 

evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) a 

prováděcích předpisů - vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a 

jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, v platném 

znění, a vyhlášky č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, konkrétně 

pak se zřetelem na ustanovení § 5 a přílohy č. 3. 

Kontrolu dodržování povinností týkajících se označování a evidence hospodářských zvířat včetně 

koní provádí Česká plemenářská inspekce a orgány veterinární správy. 

V roce 2008 nabylo platnosti také nové evropské Nařízení Komise (ES) č. 504/2008 ze dne 6. 

června 2008, kterým se provádějí směrnice Rady 90/426/EHS a 90/427/EHS, pokud 
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jde o metody identifikace koňovitých, které podrobněji než dosud stanovuje způsob označování a 

evidence koní s účinností od 1. 7. 2009. Jedná se o přímo aplikovatelný předpis, tzn., že platí přímo 

v každém členském státě bez nutnosti ho „přepisovat“ do národní legislativy.  

Nařízení Komise (ES) č. 504/2008 zavádí čipování koní a to tak, že koně označovaní po 30. 6. 

2009 musejí být již označeni čipem na levou stranu šíje (čipem - elektronickým odpovídačem - 

se podle nového Nařízení rozumí pasivní radiofrekvenční identifikační zařízení pouze pro čtení, 

které splňuje normu ISO 11784 a používá technologii HDX nebo FDX-B a může být čteno čtecím 

zařízením kompatibilním s normou ISO 11785, v minimální vzdálenosti 12 cm).  

Koně neregistrovaní v plemenné knize, osli a jejich kříženci se označují slovním a grafickým 

popisem a elektronickým identifikátorem v souladu s nařízením Komise (ES) č. 504/200811b). 

Hlavním cílem těchto předpisů je zajistit, aby každého koňovitého doprovázel jedinečný 

identifikační dokument - průkaz koně a v tomto dokumentu aby byl zaznamenán status koňovitého 

– zda je či není určen pro lidskou spotřebu. V případě, že je určen pro vstup do potravinového řetězce 

(což v případě koní v lesním hospodářství je po jejich ztrátě výkonnosti ať již z důvodu enormní 

zátěže nebo zranění zcela běžné) je nutné, aby v průkaze koně byla zaznamenána stanovená léčba 

léčivy. Evropskou Komisi vedlo k zavedení jednotného průkazu koně v celé EU především zajištění 

bezpečnosti potravin. Jinak samozřejmě jedinečná identifikace koní včetně jejich identifikačního 

dokladu (průkazu koně) nachází uplatnění ve všech sférách využití koní.  

Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) 

a § 7 vyhl. č. 344/2008 Sb., o používání, předepisování a výdeji léčivých přípravků při poskytování 

veterinární péče, pak stanoví povinnost vést záznamy o použití léčivých přípravků u chovatele. 

Záznamy, které vede chovatel nebo veterinární lékař, musí být zřetelné, jednoznačné a čitelné. 

Záznamy musí být uchovávány podle § 9 odst. 11 zákona tak, aby byly chráněny před 

znehodnocením, poškozením nebo ztrátou. 

Na oblast bezpečnosti práce se pro kočí vztahuje nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví 

způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při 

práci související s chovem zvířat. Vztahuje se na povinnosti při jejich chovu, aby nedocházelo 

k poškození zdraví (úrazům) kočích ani koní. Pro účely tohoto nařízení se chovem zvířat rozumí 

pracovní činnost zaměřená na využívání zvířat, zejména pro jejich užitkové vlastnosti, plemenitbu 

nebo výcvik, sportovní, kulturní, vzdělávací, pokusné nebo vědecké účely, která zahrnuje vlastní 

chov a odchov, péči o výživu a krmení a péči o jejich životní podmínky a ochranu. Zaměstnavatel 

stanoví pracovní postupy a organizuje práci při chovu zvířat tak, aby byla věnována zvýšená 

pozornost zvířatům novým nebo přicházejícím do dosud nepoznaného prostředí, sestavovaným do 
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skupin z jedinců, kteří na sebe nejsou navyklí, poraněným nebo nakaženým nemocemi a v době říje, 

u nichž se mohou projevit obranné reakce, protože pečují o svá mláďata. 

Venkovní prostory určené pro chov zvířat, například pastviny a výběhy, musí být zabezpečeny tak, 

aby nedocházelo k nežádoucím únikům zvířat. Čištění a přivazování zvířat zaměstnanec provádí 

vždy z té strany, kde je minimální nebezpečí jeho přiražení nebo přitisknutí zvířetem, při provádění 

speciálních úkonů, například veterinárních zákroků, inseminace, odrohování, strouhání paznehtů a 

kování, které provádí odborně způsobilá osoba, musí být na pracovišti potřebný počet dalších 

zaměstnanců a při provádění zvláštních úkonů u neklidných zvířat musí být použity prostředky k 

fixaci zvířete, například fixační klec nebo podání zklidňujícího preparátu odborně způsobilou 

osobou. Zvířata, která svým chováním ohrožují bezpečnost osob nebo ostatních zvířat, musí být 

vyřazena z chovu; jedná-li se o zvířata chovatelsky cenná, musí být provedena namísto vyřazení 

taková opatření, která možnost ohrožení snižují, například určením zkušeného ošetřujícího 

zaměstnance, který je dostatečně seznámen s rizikovým chováním zvířete. 

Při chovu koní je pak zaměstnavatel povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy zejména 

s ohledem na rizika kopnutí koněm, zejména od zadních končetin nebo od vzpínajícího se koně, 

pokousání, zejména při nevhodném způsobu krmení a přístupu ke koni, přitisknutí, povalení, 

zavalení, nebo pošlapání, zejména při vstupu do stání nebo boxu, povalení, pošlapání, potahání, 

pokopání nebo uklouznutí, zejména při vedení koně, nebo při vstupu do výběhu nebo na pastvinu 

nebo při přehánění, pádu z koně při jízdě na koni, kdy současně dochází k ohrožení potaháním, 

zranění v obličeji pohozením hlavy koně, odření od sedla, odření rukou od otěží a krku koně. 

V neposlední řadě musí při přemisťování koní na větší vzdálenost kočí dodržovat Nařízení Rady ES 

č. 1/2005, které bylo implementováno do vyhlášky č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě, která 

klade nemalé nároky na znalosti kočího a materiální zajištění při převozu koní. 

 

Obdobné důvody k přeřazení z živnosti volné do živnosti vázané jako u profese kočích jsou i u 

profese lesního dělníka - dřevorubce (práce s motorovou pilou, kácení stromů, odvětvování, 

manipulace dříví) a stejné důvody pro požadované kvalifikační předpoklady pracovníků s ohledem 

na péči o prostředky (koně, složité stroje), komplikovanou technologii, bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci i ekologii a ochranu životního prostředí jsou i pro profese řidiče univerzálních kolových 

traktorů (UKT) při soustřeďování dříví, řidiče speciálních lesních kolových traktorů (SLKT) při 

soustřeďování dříví a operátory harvestorů a procesorů. Na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

v lesním hospodářství se vztahuje nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob 
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organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese 

a na pracovištích obdobného charakteru. V příloze tohoto nařízení jsou stanoveny další 

požadavky na způsob organizace práce pro jednotlivé pracovní činnosti v lesním hospodářství 

z hlediska bezpečnosti a technologie práce. 

V lesním hospodářství, jmenovitě při výkonu těžebních prací (t. j. těžba, soustřeďování potahy a 

mechanizačními prostředky, odvozu dříví a práce na manipulačních skladech) a zvláště při kácení 

stromů, dochází opakovaně k mimořádně vysokému počtu závažných pracovních úrazů. V pozadí 

bezprostředních příčin vzniku těchto úrazů je jednoznačně nedostatečná praxe, nedostatečná 

informovanost o možných rizicích, vyskytujících se při této činnosti a o způsobech, jak je odstranit 

nebo alespoň snížit. 

Počet pracovních úrazů v některých odvětvích v r. 2008 (dle statistického úřadu) 

                                    Počet    Z toho  Podnikající    Pojištěných  Počet úrazů 

        pracovních úrazů        smrtelných         subjekty            osob           na 1000 pracov. 

Stavebnictví                5.537                  46                66.295            300.081                 18,5 

Zemědělství                3.649                    9                18.979            120.259                 30,3 

Lesnictví                       621                    6                  4.425              22.879                  27,1 

Uvedený přehled úrazovosti je však nepřesný z následujících důvodů: 

a/ Ve statistické kategorii Lesnictví (plným názvem „Lesnictví a související činnosti“) jsou zahrnuty 

nejen subjekty (organizace a podnikající fyzické osoby) provádějící práce v lese, ale i subjekty 

provádějící zcela jiné činnost, i jako např. vypracování lesních hospodářských plánů, činnost 

lesního hospodáře aj., tj. profese se zcela jinou mírou rizika. Počet subjektů je tedy nepochybně 

nadhodnocený. 

b/ Počet subjektů příp. osob nemocensky pojištěných nevystihuje, zda tyto subjekty a osoby se 

zabývají prací v lese naplno nebo jen zčásti (příp. zda vůbec ještě tyto činnosti provádí anebo jsou 

jen takto registrovány). I z tohoto bodu vyplývá, že počet subjektů je nadhodnocený. 
c/ Zaevidována není velká část tzv. drobných úrazů zejména podnikajících fyzických osob 

s minimálním nemocenským pojištěním, které úrazy vyřazující je z činnosti jen krátkodobě vůbec 

nehlásí. Počet evidovaných úrazů je tedy nepochybně nižší, než skutečný počet úrazů. Pokud došlo 

např. i ke smrtelným úrazům, které však nebyly evidovány jako pracovní (např. při tzv. 

samovýrobě – palivo pro vlastní potřebu v cizím lese nebo při těžbě ve vlastním lese za účelem 

prodeje – tedy v rámci podnikání), nejsou zde uvedeny. 
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d/ Počet smrtelných pracovních úrazů na 1000 pracovníků je ve stavebnictví 0,15 případů, 

v zemědělství 0,07 případů, ale v lesnictví 0,26 případů, což překračuje celostátní průměr!  

Pokud by byly k dispozici odpovídající číselné hodnoty, počet úrazů na 1000 pracovníků by byl 

nepochybně daleko vyšší a překračoval by celostátní průměr. 

 
Profese lesního dělníka, pracujícího s motorovou pilou, řidičů lesních traktorů, operátorů harvestorů 

a dalších tak patří nepochybně k profesím, vyžadujících zvláštní odbornou způsobilost ve smyslu § 

11 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci), v platném znění v § 11, odst. 1 stanoví, že na technických zařízeních, která 

představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví zaměstnanců, pokud jde o jejich obsluhu, montáž, 

kontrolu nebo opravy, mohou práce a činnosti samostatně vykonávat a samostatně je obsluhovat jen 

zvlášť odborně způsobilí zaměstnanci. Podle odst. 2, písm. c) tohoto ustanovení je pak předpokladem 

zvláštní odborné způsobilosti „odborné vzdělání stanovené prováděcím předpisem“. 

Profese dřevorubce byla do roku 2001 řazena mezi profese s důrazem na mimořádnou kvalifikaci, 

kdy byl k obsluze motorové pily požadován zvláštní kvalifikační průkaz a byl stanoven tematický a 

časový rozsah vyškolení (vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 42/1985 Sb.). Podle § 7 odst. 4 vyhlášky byl 

v rámci přípravy ke zkoušce pracovník seznámen s pracovními a technologickými postupy a s 

předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Podle odst. 3 bylo školení prováděno 

podle osnovy, schválené nadřízeným orgánem, tj. tehdy MZe, resp. MLVD a MŠMT. Je třeba 

zdůraznit, že profese dřevorubce byla z důvodu rizikovosti až do roku 2001 řazena mezi profese 

s mimořádnou kvalifikací – podle již zrušené vyhlášky č. 42/1985 Sb. (zrušeno vyhláškou č. 8/2003 

Sb.) byl k obsluze řetězové pily požadován zvláštní průkaz. Kurzy pro obsluhu motorové řetězové 

pily (podle způsobu využití motorové pily v rozsahu od 1 do 24 týdnů) tak byly v oboru lesního 

hospodářství zaměřeny nikoliv jen na obsluhu řetězové pily jako takové, ale na celou profesi 
dřevorubce se snahou zafixovat v absolventech základní správné pracovní postupy při obsluze pily a 

technologii práce, což bylo uváděno přímo v průkazu k obsluze řetězové pily. 

Požadavek na kvalifikaci dřevorubce se ještě výrazněji projeví při kácení atypicky rostlých stromů a 

při zpracování polomových kalamit. Zde je nutné požadovat nejen odborné znalosti, ale i délku 

odborné praxe v závislosti na vykonávané činnosti, neboť nelze zpracovávat vyvrácené stromy 

pracovníkem, který sice dlouhodobě pracuje s motorovou pilou, ale např. pouze při manipulaci dříví 

na manipulačním skladě bez znalosti kácení a bezpečnostních zásad na rizikovém pracovišti polomu. 
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Kalamity je proto třeba roztřídit do stupňů podle obtížnosti zpracování, rizikovosti a nebezpečnosti 

a pro každý stupeň nebezpečnosti stanovit požadavky na pracovníky, kteří budou kalamitu 

zpracovávat, s ohledem na délku vykonávané praxe, zkušenosti a odborné znalosti při zpracování 

kalamitní těžby. 

Řidiči UKT, SLKT a operátoři harvestorů musí mít stejné znalosti z bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci a zkušenosti se zpracováním dříví. Kromě řidičského oprávnění musí navíc složit i 

odbornou zkoušku k obsluze stavebního stroje podle vyhlášky č.77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti 

a registraci obsluh stavebních strojů, která byla vydána na základě zákona č. 65/1961 Sb., o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, který byl zrušen zákonem č. 65/1965 Sb., zákoníkem práce, 

neboť tato vyhláška je stále v platnosti a podle ní musí odbornou zkoušku absolvovat každý, kdo 

bude obsluhovat kolový traktor s výkonem nad 50 koní, což v dnešní době představuje převážnou 

část lesních traktorů a mechanizmů, určených k soustřeďování nebo zpracování dříví. 

Z výše uvedených důvodů proto požadujeme profese kočího, lesního dělníka/dřevorubce, řidiče 

univerzálního kolového traktoru při soustřeďování dříví (UKT), řidiče speciálního lesního kolového 

traktoru při soustřeďování dříví (SLKT), strojníka lanového dopravního zařízení a operátora 

harvestoru (procesoru) - víceúčelového strojního zařízení pro zpracování dřevní hmoty převést z 

živnosti volné do živnosti vázané formou změny zákona o živnostenském podnikání. 

 

Návrh změny zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
 

V zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění, z výše 

uvedených důvodů navrhujeme  

- změnit v Příloze č. 4 - živnost volná (k § 25 odst. 2 zákona) znění bodu 1. „Poskytování služeb pro 

zemědělství, zahradnictví, rybnikářství, lesnictví a myslivost“ na znění „Poskytování služeb pro 

zemědělství, zahradnictví, rybnikářství, lesnictví a myslivost, pokud nejsou uvedeny v příloze č. 2 

– živnosti vázané (k § 23 a 24 zákona)“ 

- doplnit Přílohu č. 2 – živnosti vázané o další předměty podnikání s požadovanou minimální 

odbornou způsobilostí: 

 
- práce s motorovou pilou v těžební a pěstební činnosti (kácení, odvětvování, manipulace dříví) 

a) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na lesní hospodářství, mechanizační 

prostředky nebo strojní techniku a 2 roky praxe v oboru, nebo 
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b) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na lesní hospodářství, 

mechanizační prostředky nebo strojní techniku a 2 roky praxe v oboru, nebo 

c) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na lesní hospodářství nebo 

mechanizační prostředky a 3 roky praxe v oboru, nebo 

d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost 

vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo 

zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo 

ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 

4 roky praxe v oboru, nebo 

e) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského zákona 

 

- soustřeďování dříví koňským potahem 

a) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na chovatelství zvířat, 

zootechniku nebo veterinární lékařství a 300 hodin praxe ve školícím středisku nebo 

2 roky praxe v oboru, nebo 

b) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na chovatelství zvířat, 

zootechniku nebo veterinární lékařství a 300 hodin praxe ve školícím středisku nebo 

2 roky praxe v oboru, nebo 

c) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na chov koní nebo zootechniku 

a 200 hodin praxe ve školícím středisku nebo 3 roky praxe v oboru, nebo 

d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost 

vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením 

akreditovaným MŠMT nebo MZe v délce 500 hodin včetně praxe ve školícím 

středisku nebo 4 roky praxe v oboru, nebo 

e) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského zákona 

 

 

- soustřeďování dříví traktorem nebo speciálním traktorem 

a)vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na lesní hospodářství, mechanizační 

prostředky nebo strojní techniku a 2 roky praxe v oboru, nebo 

b)střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na lesní hospodářství, 

mechanizační prostředky nebo strojní techniku a 2 roky praxe v oboru, nebo 
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c)střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na lesní hospodářství nebo 

mechanizační prostředky a 3 roky praxe v oboru, nebo 

    d)osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost                  

vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří 

odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru, nebo 

 

e)doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského zákona 

 

- soustřeďování dříví lanovým dopravním zařízením 

a)vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na lesní hospodářství, mechanizační 

prostředky nebo strojní techniku a 2 roky praxe v oboru, nebo 

b)střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na lesní hospodářství, 

mechanizační prostředky nebo strojní techniku a 2 roky praxe v oboru, nebo 

c)střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání lesní hospodářství nebo mechanizační 

prostředky a 3 roky praxe v oboru, nebo 

d)osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost 

vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením 

akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, 

do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v 

oboru, nebo 

e)doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského zákona 

 
 
 
- zpracování dříví víceúčelovými stroji 

a)vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na lesní hospodářství, mechanizační 

prostředky nebo strojní techniku a 2 roky praxe v oboru, nebo 

b)střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na lesní hospodářství, 

mechanizační prostředky nebo strojní techniku a 2 roky praxe v oboru, nebo 

c)střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání lesní hospodářství nebo mechanizační 

prostředky techniku a 3 roky praxe v oboru, nebo 
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d)osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost 

vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo 

zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo 

ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost 

provozována, a 4 roky praxe v oboru, nebo 

e)doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského zákona 

 

 

Český báňský úřad Bez připomínek  

Český statistický 

úřad 

Bez připomínek  

Český 

telekomunikační 

úřad 

Bez připomínek  

Český úřad 

zeměměřický a 

katastrální 

K části první (Změna živnostenského zákona) 

 

K bodu 33 a 35 [§ 46 odst. 1 písm. g) a odst. 2 písm. h)] 

 

Požaduji buďto zcela vypustit text „nebo datovou zprávou podepsanou svým zaručeným 

elektronickým podpisem“ nebo minimálně slova „zaručeným elektronickým podpisem“ nahradit 

slovy „uznávaným elektronickým podpisem“. 

 

Odůvodnění: 

 

Zaručený elektronický podpis je zde stavěn na roveň úředně ověřenému podpisu. Prostý zaručený 

podpis, který není založený na kvalifikovaném certifikátu, však nejenže bez dalšího dokazování 

neumožňuje zjistit totožnost podepisující osoby, ale navíc zde není ani důvěryhodná třetí strana - 

kvalifikovaný poskytovatel důvěryhodných služeb, která by mohla v případě sporu poskytnout 

informace o totožnosti osoby, pro kterou byl certifikát vydán. Rozhodně vhodnější formou 

elektronického podpisu pro takový úkon je tedy uznávaný elektronický podpis, což koresponduje i 

s ustanovením § 6 návrhu zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. 

 

 

 

 

Vyhověno jinak – dle 

připomínky MV. 
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Ani uznávaný elektronický podpis (tedy podpis založený na kvalifikovaném certifikátu vydaném 

kvalifikovaným poskytovatelem důvěryhodných služeb) však není schopen plnit stejnou funkci jako 

podpis úředně ověřený, tj. neumožňuje bez provádění dalšího dokazování zjistit totožnost 

podepisující osoby. Pokud by tedy byla připuštěna možnost, aby prohlášení odpovědného zástupce, 

že souhlasí s ustanovením do funkce, bylo učiněno datovou zprávou podepsanou uznávaným 

elektronickým podpisem, znamenalo by to, že živnostenský úřad by měl ohledně podepisující osoby 

k dispozici pouze údaje obsažené v kvalifikovaném certifikátu. To jsou podle přílohy I k nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické 

identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení 

směrnice 1999/93/ES (nařízení eIDAS) povinně pouze jméno podepisující osoby nebo pseudonym. 

Podle článku 28 odst. 3 nařízení eIDAS pak není možné, aby kvalifikovaný certifikát obsahoval další 

zvláštní povinné atributy. Prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, 

by tak mohla učinit odlišná osoba se shodným jménem a příjmením, aniž by živnostenský úřad měl 

možnost to zjistit. 

Tato připomínka je zásadní.  

  

 

 

K bodu 53 (§ 60 odst. 6) 

 

Doporučuji, aby vydávání sestav obsahujících žádostí vymezený okruh podnikatelů nebylo omezeno 

územní působností živnostenských úřadů. 

 

Odůvodnění: 

 

V současné době je vydávání sestav z centrálního informačního systému na základě místní územní 

příslušnosti již překonaným anachronismem.  

 

 

 

Dále doporučuji vyhodnotit, zda je vůbec smysluplné takovou další povinnost pro živnostenské 

úřady zavádět a zda by nebylo vhodnější v této souvislosti spíše umožnit generování těchto sestav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno – místní 

příslušnost k vydávání 

sestav bude upravena v 

§ 71, živnostenský 

úřad má možnost 

vydávat sestavy pouze 

v rámci své územní 

působnosti. 
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bezúplatně způsobem umožňujícím dálkový přístup. Veřejnost má již dnes možnost získat základní 

údaje podnikatelů náhledem do živnostenského rejstříku publikovaného na internetových stránkách 

www.rzp.cz v rámci územní působnosti celé ČR. Současně navrhuji zvážit možnost dalších formátů 

výstupů v elektronické podobě (např. „.csv“), resp. neomezovat se pouze na formát.xls (viz tabulka 

EXCEL zmiňovaná v závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace).  

 

K bodu 60 (§ 67) 

 

Požaduji neuvádět definici pojmu adresa, neboť způsob zápisu adresy je upraven v § 6 vyhlášky 

č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí. Navrhuji proto 

pojem adresa vymezit odkazem na vyhlášku č. 359/2011 Sb. Navíc upozorňuji, že výčet údajů, ze 

kterých se skládá adresa, je v předloženém návrhu zákona neúplný, neboť v případě Prahy se v 

adrese namísto části obce uvádí název katastrálního území (viz § 6 odst. 3 písm. b) vyhlášky 

č. 359/2011 Sb.).  

 

Tato připomínka je zásadní.  

 

 

 

K části druhé (Změna zákona o správních poplatcích) 

 

K bodu 1 (příloha část I položka 24) 

 

Upozorňuji, že u nové položky „Vydání sestavy z živnostenského rejstříku na žádost“ je způsob 

zpoplatnění upraven nedostatečně, neboť není jasné, zda je tímto způsobem zamýšleno zpoplatnit 

také výstupy v elektronické podobě. V bodu 2 novely zákona o správních poplatcích je totiž uvedeno, 

že „Řádkem se pro účely tohoto zákona rozumí řádek na stránce formátu A3 a A4.“, což napovídá 

tomu, že je počítáno pouze s výstupy v listinné podobě. Doporučuji tedy doplnit, zda budou 

zpoplatněny také elektronické výstupy a jakým způsobem (např. zde není uvedena výše úplaty za 

poskytnutí údajů na nosičích dat).  

 

 

Bude řešeno jinak 

v souvislosti s dalšími 

připomínkami a 

technickými 

možnostmi. 

 

 

 

Vyhověno jinak – 

pojem adresa je 

vymezen s odkazem na 

vyhlášku 359/2011 Sb. 

Dále je stanoven výčet 

údajů potřebných pro 

zápis do 

živnostenského 

rejstříku. 

 

 

 

 

 

 

Vyhověno jinak – 

zpoplatněny budou 

údaje za jednoho 

podnikatele a to 

v listinné i el. podobě. 
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Energetický 

regulační úřad 

Bez připomínek.  

Hlavní město Praha Bez připomínek.  

Hospodářská 

komora České 

republiky 

A. Obecná zásadní připomínka 

Hospodářská komora České republiky (dále jen „HK ČR) v souvislosti s předloženou novelou 

zákona č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů, upozorňuje, že 

problematika živnostenského podnikání dostatečně pružně nereaguje na změny, k nimž dochází 

v mnoha oborech podnikání v souvislosti s technologickým vývojem. Nedomníváme se však, že 

vhodným řešením je zavádění nové regulace. Naopak HK ČR obecně podporuje ta opatření, která 

snižují celkovou administrativní zátěž podnikatelů. Nicméně je třeba, aby regulatorní pravidla 

odpovídala reálným potřebám a požadavkům jak podnikatelů, tak koncových zákazníků – 

spotřebitelů.  

B. Konkrétní zásadní připomínka k předkládanému materiálu 

1. Připomínka k bodu 17, k ustanovení § 18 

Navrhujeme dotčené ustanovení doplnit: 

„Za podomní prodej se nepovažuje prodej zboží a poskytování služeb podnikatelem mimo stálou 

provozovnu v nemovitosti užívané spotřebitelem, pokud si spotřebitel s podnikatelem takový prodej 

zboží nebo poskytování služeb výslovně předem sjednali.“ 

Odůvodnění: 

Jelikož se má tato úprava dotknout otázky regulace podomního prodeje, je nezbytné zahrnout do 

novely definici toho, co je, či není myšleno podomním prodejem (podobně jako např. v tržním řádu 

hl. m. Prahy najdeme ustanovení, že za podomní prodej se pokládá prodej, kdy je bez předchozí 

objednávky dům od domu, byt od bytu nabízeno a prodáváno zboží nebo poskytovány služby). 

Obdobná situace se objevuje také při vymezení pochůzkového prodeje. Je přitom jasné, že vynechání 

vymezení těchto pojmů v zákoně bude i nadále způsobovat nedůvodné rozdíly v jednotlivých obcích 

a v některých případech pak až neústavnost právních předpisů obce. Domníváme se, že tímto 

způsobem je současně možné odlišit seriózní přímý prodej od nekalých praktik podomních prodejců. 

Samozřejmostí je pak respektování tendencí judikatury, která říká: „Prodej zboží a poskytování 

služeb mimo provozovnu musí vždy zůstat dovoleno alespoň v rozsahu, který umožní skutečnou 

 

 

Nejedná se o konkrétní 

připomínku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno – úřady 

mají možnost si samy 

definovat v nařízení, 

co je podomní prodej. 

Novela tuto definici 

neobsahuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAFQB77T6)



51 
 

realizaci uvedeného základního práva (pozn. právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou 

činnost) v obci, zákaz nelze tedy vyslovit obecně a plošně vůči všem typům prodeje mimo 

provozovnu“. 

C. Konkrétní připomínky nad rámec předkládaného materiálu 

1. Připomínka k Příloze č. 1 k Živnosti řemeslné 

Zástupci řemeslných profesí sdružených v HK ČR dlouhodobě poukazují na nevhodně nastavené 

parametry a přílišnou rozvolněnost některých živností, typicky řemeslné živnosti „zednictví“. 

V rámci takto obecně definované živnosti je vhodné specifikovat jednotlivé dílčí obory včetně 

požadavků na kvalifikaci osob, které činnosti v těchto oborech budou vykonávat.  

Větší specifikace činností v rámci řemeslné živnosti „zednictví“ umožní větší přehlednost pro 

podnikatele, kteří si budou moci vybrat pouze ty činnosti, k nimž mají odpovídající kvalifikaci. 

Vytvoření jednotlivých oborů v rámci jedné živnosti by samozřejmě znamenalo stratifikaci a 

upřesnění v oblasti požadované kvalifikace. Doložení kvalifikace pro specifickou činnost získanou 

v klasickém vzdělávacím systému nebo v rámci systému Národní soustavy kvalifikací bude vedle 

prokázání konkrétních dovedností též zárukou kvality. Bude-li například obkladačská činnost 

provedena obkladačem, je menší pravděpodobnost vzniku škody (například položením obkladu na 

nevhodný povrch). Současná úprava, která vyžaduje pouhou obecnou kvalifikaci pro výkon celého 

spektra činností souvisejících se zednickými pracemi, nezajistí v plné míře kvalitu, která je zcela 

zásadní pro výkon jakékoli činnosti. 

V konečném důsledku povede zavedení dílčích oborů i k větší ochraně spotřebitele, který bude 

vědět, že například pro obkladačské práce bude hledat odborníka právě z řad obkladačů a pro montáž 

suché výstavby se obrátí na osobu kvalifikovanou pro tuto činnost. Nebude tedy odkázán pouze na 

všeobecného řemeslníka – zedníka.  

Navrhujeme proto v rámci živnosti řemeslné „Zednictví“ upravit samostatně obor „Obkladačství“. 

Odůvodnění:  

Navržená změna respektuje vývoj oboru obkládání, kdy v posledním období došlo k významnému 

technickému rozvoji a v důsledku toho došlo ke změnám v charakteru práce obkladače. Obkládání 

je náročnou montážní činností vyžadující specializaci a tím i jiné kvalifikační předpoklady. Profese 

obkladače v sobě integruje řadu vysoce specializovaných znalostí a dovedností z různých 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno – není na 

místě omezovat rozsah 

oprávnění podnikatele 

a zavádět novou 

samostatnou živnost 

obkladačství a v rámci 

živnosti zednictví není 

systémově možné 

upravovat pro 

jednotlivé činnosti 

odbornou způsobilost 

odlišně. V obsahové 

náplni živnosti  

„Zednictví“ uvedené 

v nařízení vlády č. 

278/2008 Sb., jsou 

činnosti spočívající 

v obkladačství 

výslovně uvedeny. 
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technických oborů, které se promítají do jeho úkolů, znalostí, dovedností a kompetencí. Tyto rozdíly 

lze dokumentovat nejen nezbytným vybavením speciálním nářadím, ale také používáním IT 

technologií pro navrhování a provádění obkladačských prací apod. Činnost obkladače se již 

neslučuje s obsahovou náplní řemeslné živnosti „Zednictví“. Současné pojetí je již zastaralé a 

neodpovídá dosavadnímu technickému rozvoji a požadavkům na kvalitu a přesnost obkládání. 

Obkladač pracuje v dimenzích setin milimetrů až milimetrů, používá materiály, které zedník ke své 

běžné práci nepotřebuje. Podle současných prognóz obkládání bude jednou z posledních řemeslných 

činností při výstavbě. Začlenění obkladače do řemeslné živnosti „Zednictví“ degraduje profesi 

„Obkladač“.  

Vývoj výuky profese „Obkladač“ si vyžaduje změny ve středoškolském vzdělávání a zavedení 

samostatného oboru vzdělání „Obkladač“ a nikoli jen specializaci „Zedník-Obkladač“. 

Zavedení oboru „Obkladačství“ posiluje vztah k technickému vzdělávání a především umožňuje 

zvýšení společenské prestiže řemeslných oborů. 

Neprovedení změny znamená zaostávání a popírání technického rozvoje ve stavebnictví a s tím 

vytváření podmínek pro nízkou kvalitu práce a šedou ekonomiku a nemožnost definování 

kvalifikačních předpokladů pro provádění obkladů a dlažeb.  

Změna podporuje ochrany spotřebitele. Současné znalosti zedníka již nepostačují k provedení 

kvalitních obkladačských prací, což je v současné době velmi citelné, protože neumí pracovat 

s novými obkladovými materiály (např. velkoformátové prvky o velikosti hrany až 3000 mm nebo 

mozaiky), neznají nové technologie pokládky, neznají principy používání stavební chemie, neznají 

principy přípravy podkladů, neumí pracovat s moderním nářadím apod. 

 

2. Připomínka k Příloze č. 1 k Živnosti řemeslné 

Navrhujeme v rámci živnosti řemeslné „Zednictví“ upravit samostatně obor „Montáž suchých 

staveb“. 

Odůvodnění: vizte též výše k připomínce č. 1. 
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Suchá výstavba je v současnosti ve stavebnictví nejrychleji se rozvíjejícím oborem. Její podíl rok od 

roku stoupá a nahrazuje „tradiční“ technologie. Představuje nejsnadnější a nejrychlejší způsob řešení 

nejenom při nové výstavbě, ale zejména při rekonstrukcích staveb.  

V rámci Národní soustavy kvalifikací (celostátně uznávaných) je kvalifikace „Montér suchých 

staveb (36-66-H)“ samostatně, resp. odděleně od jiných zednických kvalifikací.   

V rámci stávajících učebních oborů na středních školách je stále, a oprávněně, obor montér suchých 

staveb a obor zedník oddělen, ale i obsah a rozsah prací těchto oborů je naprosto odlišný. Absolventi 

po závěrečných zkouškách získají výuční list s názvem Montér suchých staveb. 

Jedná se o zcela samostatný stavební obor, proto je jeho specializace v rámci řemeslné živnosti 

„Zednictví“ namístě.  

 

 

 

 

 

 

 

3. Připomínka k Příloze č. 3 Koncesované živnosti 

Navrhujeme v rámci koncesované živnosti „Silniční motorová doprava“ upravit samostatně oblast 

zasílatelství.  

Prokazování odborné způsobilosti na úrovni odborné způsobilosti pro provozování silniční 

nákladní dopravy vozidly nad 3,5 tuny, tzn. podle požadavků nařízení 1071/2009 ES z 21. října 

2009, kterým se zavádějí společná pravidla, týkající se závazných podmínek pro výkon 

povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES. 

Odůvodnění:  

Vysvětleno – není na 

místě omezovat rozsah 

oprávnění podnikatele 

a zavádět novou 

samostatnou živnost 

montáž suchých staveb 

a v rámci živnosti 

zednictví není 

systémově možné 

upravovat pro 

jednotlivé činnosti 

odbornou způsobilost 

odlišně. Obor „ Montér 

suchých staveb“.  

je jedním z oborů 

vzdělání, kterým lze 

prokázat odbornou 

způsobilost pro živnost 

„Zednictví“. 

 

 

 

Vysvětleno – silniční 

motorová doprava 

provozovaná velkými 

vozidly je upravena  

nařízením Evropského 

parlamentu a Rady 

(ES) č. 1071/2009 ze 

dne 21. října 2009, 

kterým se zavádějí  

společná pravidla 

týkajících se 
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Jedním z velkých problémů sektoru silniční dopravy je působení některých zasilatelů (spedic), ať již 

se jedná o úmyslné okrádání dopravních společností, či uzavírání nesmyslných obchodů, 

odporujících legislativě. Na rozdíl od dopravců, kteří musí plnit velmi striktní podmínky dobré 

pověsti a finanční a odborné způsobilosti, není spediční činnost nijak regulována, jedná se živnost 

volnou, takže jí může provozovat prakticky kdokoliv, bez jakýchkoliv požadavků na odbornost nebo 

praxi. Přitom v mnoha případech je zasilatel ten, kdo dohodne konkrétní podmínky přepravy, včetně 

zákonům neodpovídajících a nerealizovatelných podmínek např. v oblasti sociálních předpisů. 

Odborně neznalí „zasílatelé“ předprodávají práci v řetězcích, kde se ztrácí jakákoliv odpovědnost za 

přepravované zboží a pokud dojde ke škodě či ztrátě zásilky, je plnění prakticky vždy, byť ne 

v souladu se zákonem, vymáháno na dopravci. „Zasílatelé“ se v případě reklamace odvolávají jeden 

na druhého, případně raději zaniknou. Nulové požadavky na zasílatele nahrávají  

i kriminalitě v dopravě, která se stává stále větším problémem. A zvýšená kriminalita v dopravě se 

odráží na zvyšujících se pojistných sazbách a v mnoha případech již pojišťovny odmítají dopravce i 

seriózní zasílatele pojišťovat. Jsme si vědomi, že při poskytování služeb zasílatelství dochází 

k uzavření smlouvy mezi příkazcem a zasílatelem a právě z toho důvodu upravuje zasílatelství vedle 

živnostenského zákona i občanský zákoník v § 2471 a násl., nicméně máme za to, že úprava v rovině 

živnostenského podnikání není dostatečná. 

V Belgii je pro spediční společnosti povinná licence a splnění podmínek zkušeností s dopravou, 

finančních garancí, dobré pověsti a získání certifikátu odborné způsobilosti. Podobná situace je  

i ve Francii, Itálii, Portugalsku nebo Španělsku. Ačkoliv se podnikání zasilatele omezuje někdy na 

pouhý „přeprodej přeprav“, nesmí být touto rutinní činností omezena celá škála odpovědnosti 

zasilatele, která musí být v mnoha případech neodvratitelná. Základním měřítkem odpovědnosti 

zasilatele musí být prokázaná míra jeho profesionální, odborné pečlivosti při obstarání přepravy pro 

příkazce. Alarmující stav nelze trvale řešit tím, že kvalifikace zasílatele k získání odborné 

způsobilosti je odkázána na dobrovolné vzdělávání osob, které se profesně věnují, nebo hodlají 

věnovat činnosti zasílatele a na přístup školských i mimoškolských institucí k výchově a výuce 

v tomto oboru. Nedostatek zákonné úpravy má negativní dopad i na praktickou stránku v uplatňování 

nároků z titulu odpovědnosti zasílatele, neboť nejsou dána měřítka pro vymezení této odpovědnosti 

při vzniklých škodách, neexistují-li měřítka odborné způsobilosti zasílatele, stanovená s autoritou 

veřejného orgánu. 

závazných podmínek 

pro výkon povolání 

podnikatele v silniční 

dopravě a zrušuje 

směrnice Rady 

96/26/ES. Požadavky 

na odbornou 

způsobilost 

odpovědných zástupců 

jsou stanoveny tímto 

přímo použitelným 

předpisem Evropské 

unie. Upravovat 

v koncesované živnosti 

silniční motorová 

doprava požadavky na 

zasilatelství a stanovit 

pro tuto činnost stejné 

podmínky odborné 

způsobilosti jako pro 

odpovědné zástupce 

dopravců není 

s ohledem na charakter 

uvedených činností 

reálné. 
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4. Připomínka k Příloze č. 1 Živnosti řemeslné a k Příloze č. 5 Seznam živností, jejichž 

výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou 

způsobilost a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností. 

Navrhujeme v Příloze č. 1 Živnosti řemeslné, Část B, vypustit živnost „Kominictví“. V Příloze č. 5 

Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími 

odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností se doplňuje: 

Příloha č. 5 k zákonu č. 455/1991 Sb. 

Živnost Požadovaná odborná způsobilost Poznámka 

1 2 3 

Kominictví 
a) řádné ukončení středního vzdělání s 

výučním listem v oboru Kominík (36-56-

H/01), 

b) osvědčení o rekvalifikaci *) pro 

příslušnou pracovní činnost vydané 

zařízením akreditovaným podle 

zvláštních právních předpisů, nebo 

zařízením akreditovaným Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy 

c) získání příslušné profesní kvalifikace tak, 

jak je pro odpovídající činnost stanovena 

v Národní soustavě kvalifikací **) 

*) vyhláška č. 176/2009 Sb., 

kterou se stanoví náležitosti 

žádosti o akreditaci vzdělávacího 

programu, organizace vzdělávání 

v rekvalifikačním zařízení a 

způsob jeho ukončení**) zákon  

č. 179/2006 Sb., o ověřování a 

uznávání výsledků dalšího 

vzdělávání a o změně některých 

zákonů (zákon o uznávání 

výsledků dalšího vzdělávání) 

 

Odůvodnění: 

Cílem navrhované právní úpravy je zajistit provozování kominických prací osobami s dostatečnou 

odbornou erudicí. Živnost kominictví by byla zařazena do seznamu živností, jejichž výkon je 

Vysvětleno, od zásadní 

připomínky ustoupeno 

– vypuštění živnosti 

z přílohy č.1 

živnostenského zákona 

bez náhrady znamená, 

že činnost kominictví 

by byla zařazena do 

neregulované živnosti 

volné; u činností 

zařazených do živnosti 

volné „Výroba, 

obchod a služby 

neuvedené v přílohách 

1 až 3 živnostenského 

zákona“, která 

zahrnuje všechny 

neregulované činnosti, 

které jsou živností, 

není možno systémově  

jednu z těchto činností 

regulovat v příloze č. 5 

požadavkem na 

odbornou způsobilost, 

neboť v příloze č. 5 

jsou zařazeny živnosti, 

u nichž je výkon 

činností, které spadají 

do dané 

živnosti,podnikatel 

povinen zajistit 

odborně způsobilými 

osobami; v této příloze 
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podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné 

způsobilosti pro výkon těchto činností. Tímto opatřením bude zajištěna odborná úroveň držitelů 

výpisů z živnostenského oprávnění a osob provádějících práce, které přímo souvisí s ochranou 

zdraví, životů a majetku osob (zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění platných předpisů 

a vyhláška č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty). Tímto opatřením se zároveň 

umožní kontrolním orgánům – orgány státního požárního dozoru (zákon č. 133/1985 Sb. o požární 

ochraně ve znění platných předpisů) efektivněji kontrolovat a vyžadovat kvalitní provádění 

kominických prací a omezit tak počet požárů (cca 1.000 ročně) a otrav CO (cca 50 ročně), které 

vznikly v souvislosti s nedostatečnou, nebo neodbornou péčí o spalinové cesty. 

Účelem navrhované úpravy není klást neodůvodněné překážky pro vstup do podnikání v dané 

oblasti. Touto úpravou se sledují spíše takové cíle, jako je ochrana spotřebitelů, jejich zdraví, životů 

a majetku a zlepšení podnikatelského prostředí tím, že prostřednictvím převedení živnosti kominictví 

do přílohy 5 budou z podnikání eliminovány subjekty, které neprovádějí kominické práce odborně a 

dostatečně, porušují stanovené zákony a technické normy a získávají tak neodůvodněnou výhodu 

oproti jiným, poctivým podnikatelům. 

 

5. doplnění k uplatněným připomínkám k předkládanému materiálu: 

Konkrétní připomínka nad rámec předkládaného materiálu 

Připomínka k Příloze č. 1 k Živnosti řemeslné 

Navrhujeme doplnit název živnosti řemeslné „Malířství, lakýrnictví, natěračství“ o „Malířství, 

lakýrnictví, natěračství a tapetářství“. 

Odůvodnění:  

Tímto doplněním názvu dojde k zpřesnění živnosti. Zároveň je změna v souladu s Národní 

soustavou vzdělávání a s jednotlivými kvalifikacemi i úplnou kvalifikací.  

 

 

tedy nelze regulovat 

pouze některé činnosti  

spadající do živnosti 

volné.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno – v rámci 

živnosti „ Malířství, 

lakýrnictví,natěračství“ 

je možno podle 

obsahové náplně této 

živnosti (upraveno 

nařízením vlády 

 č. 278/2008 Sb.) 

provozovat i 

tapetářství; naopak 

není z hlediska 

ochrany veřejného 

zájmu nutné, aby 
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samostatné tapetářství 

bylo regulovanou 

činností, a proto není 

potřeba tuto činnost do 

názvu živnosti 

doplňovat. 

 

Kancelář veřejného 

ochránce práv 

Bez připomínek  

Konfederace 

zaměstnavatelských 

a podnikatelských 

svazů České 

republiky 

Bez připomínek  

Jihočeský kraj Doporučující připomínka k: „Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991Sb., o živnostenském 

podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů“. 

 

Ust. § 6 odst. 4 věta poslední – doplnit o ust. § 53 odst. 2 v návaznosti na nesplnění všeobecných 

podmínek žádosti o koncesi. 

 

Znění věty poslední § 6 odst. 4 : Živnostenský úřad v takovém případě postupuje podle § 47 odst. 5 

a § 53 odst. 2. 

Vyhověno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jihomoravský kraj Připomínka: 

1) K bodu 24: v § 45 odst. 3 písm. a) předkladatel mj. navrhuje doplnit text: „datum vzniku funkce; 

údaje týkající se statutárního orgánu nebo jeho členů neuvádí právnická osoba, která vzniká zápisem 

do veřejného rejstříku vedeného rejstříkovým soudem69) (dále jen „veřejný rejstřík“),“. V obecné 

části důvodové zprávy je k navržené změně mj. uvedeno: „V praxi pak nastává situace, kdy do 

živnostenského rejstříku je zapsána jako člen statutárního orgánu osoba, která následně do 

příslušného veřejného rejstříku (zejména obchodního nebo spolkového) jako člen statutárního 

orgánu právnické osoby zapsána nebude a jako tento člen je zde uvedena zcela jiná osoba. Uvedenou 

skutečnost se sice z informace zaslané elektronickou cestou z příslušného veřejného rejstříku dozví 

místně příslušný obecní živnostenský úřad, který změnu člena statutárního orgánu vyznačí do 

Vysvětleno -  

sjednocuje se zápis 

statutárních orgánů 

s veřejným rejstříkem. 

Pokud nejsou splněny 

podmínky zápisu do 

VR jeho členství je od 

počátku neplatné (§ 

155 NOZ).   
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živnostenského rejstříku, avšak rozdíl v historických údajích zapsaných do veřejného a 

živnostenského rejstříku nebude odstraněn.“ Na jiném místě obecné části důvodové zprávy je k tomu 

doplněno: „Navrhovanou právní úpravou by mělo dojít k zamezení vzniku rozdílů v zápisech členů 

statutárních orgánů právnických osob povinně zapisovaných do některého z veřejných rejstříků 

vedených rejstříkovým soudem v živnostenském a příslušném veřejném (např. obchodním nebo 

spolkovém) rejstříku.“ 

 

Návrh nereflektuje, že statutární orgán je volen a odvoláván nejvyšším orgánem právnické osoby, a 

že jeho zápis do veřejného rejstříku je deklaratorní. V praxi tedy může nastat situace, kdy nově 

zvolený člen statutárního orgánu ohlásí živnost (požádá o koncesi) a své oprávnění k jednání za 

právnickou osobu prokáže notářským zápisem z valné hromady, která o jeho volbě a případně o 

odvolání jiného člena statutárního orgánu, rozhodla. Taková osoba je tudíž fakticky členem 

statutárního orgánu a živnostenský úřad s ním musí odpovídajícím způsobem jednat a přirozeně jej 

i zapsat do živnostenského rejstříku. Pokud následně z různých důvodů není tato osoba zapsána do 

veřejného rejstříku, neznamená to, že po určité období fakticky nebyla členem statutárního orgánu a 

zcela po právu tak jednala za dotčenou právnickou osobu. Rozdíl v historických údajích zapsaných 

do živnostenského a veřejného rejstříku je tak zcela obhajitelný. 

 

Návrh změny ustanovení § 45 odst. 3 písm. a) živnostenského zákona by tak měl být tomuto stavu 

přizpůsoben. 

 

2) K bodu 46: v § 58 odst. 7 (dnes odst. 5) se navrhuje nahradit poslední větu novým zněním, avšak 

nahrazovaný text není v platném znění živnostenského zákona vůbec obsažen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno – text je 

v úplném znění 

uveden. 

 

 

Karlovarský kraj 

 

 

Připomínka: 

k bodu 47. 

Živnostenským úřadům má být v § 58 odst. 8 živnostenského zákona dána možnost podle okolností 

případu opětovně rozhodnout o pozastavení provozování živnosti v provozovně nebo živnostenské 

oprávnění podnikatele zrušit. Živnostenský úřad by měl mít možnost opětovně pozastavit 

provozování živnosti jako takové, tzn. nejen v provozovně. Tato možnost je uvedena v důvodové 

zprávě k § 58 odst. 8, v samotném návrhu novely je však uvedena pouze možnost „pozastavení 

 

 

 

Vysvětleno – jde o 

závažné porušení 

zákona, které vede ke 

zrušení.  
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provozování živnosti v provozovně“. Považujeme za vhodné do § 58 odst. 8 doplnit červeně 

vyznačený text:   

 

 

Návrh nového znění:  

47. V § 58 odst. 8 se slova „až 4“ nahrazují textem „a 3 nebo o pozastavení provozování živnosti 

v provozovně podle odstavce 6“, na konci textu věty první se doplňují slova „ ; tato doba nesmí být 

delší než 1 rok“ a věta poslední se nahrazuje větou „Nebudou-li ve stanovené době odstraněny 

důvody, které k pozastavení vedly, živnostenský úřad podle okolností případu opětovně rozhodne 

o pozastavení provozování živnosti či o pozastavení provozování živnosti v provozovně, nebo 

živnostenské oprávnění podnikatele zruší.“.  

 

(8) (6) V rozhodnutí o pozastavení provozování živnosti podle odstavců 2 až 4 a 3 nebo o 

pozastavení provozování živnosti v provozovně podle odstavce 6 živnostenský úřad stanoví dobu, 

po kterou nelze živnost provozovat; tato doba nesmí být delší než 1 rok. Doba pozastavení 

provozování živnosti nesmí být delší než 1 rok. Nebudou-li ve stanovené době odstraněny důvody, 

které k pozastavení vedly, živnostenský úřad podle okolností případu opětovně rozhodne 

o pozastavení provozování živnosti či o pozastavení provozování živnosti v provozovně, nebo 

živnostenské oprávnění podnikatele zruší.  

 

Připomínka: 

V důvodové zprávě je od komentáře k bodu 49 (včetně) posunuté číslování. Za komentářem 

k bodu 48 byl vynechán správný komentář k bodu 49 vztahující se k § 60 odst. 2 písm. d) a uvedenou 

chybou došlo k posunutí číslování tak, že komentář k bodu 49 je ve skutečnosti komentář k bodu 50, 

komentář k bodu 50 je ve skutečnosti komentář k bodu 51 atd. 

(Bod 49 se vztahuje k  § 60 odst. 2 písm. d) nikoli jak je v důvodové zprávě uvedeno k § 60 odst. 2 

písm. j).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhověno jinak. 

 

 

 

 

 

 

 

Kraj Vysočina 
Připomínky k jednotlivým ustanovením návrhu zákona 
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1. Připomínka k Čl. I bodu 7: 

Navrhujeme v § 8 odst. 5 za větu druhou vložit větu, která zní: 

„Byl-li vysloven zákaz činnosti pro celou živnost volnou, pak osoba nemůže po dobu trvání tohoto 

zákazu vykonávat jakoukoli činnost spadající do obsahových náplní všech oborů činnosti živnosti 

volné“. 

Navrhovaná změna vyplývá z rozhodovací praxe soudů, které mohou rozhodnout o zákazu činnosti 

spočívající v zákazu provozování živnosti s předmětem, který koresponduje celé volné živnosti, a 

nikoli jen o dílčí činnosti spadající do živnosti volné. 

2. Připomínka k Čl. I (nad rámec novely): 

Navrhujeme § 17 na konec odstavce 3 doplnit větu ve znění: 

„Nesplní-li podnikatel oznamovací povinnost dle tohoto ustanovení a živnostenský úřad změnu 

údajů prokazatelně zjistí, zapíše ji bez zbytečného odkladu do živnostenského rejstříku.“ 

Navrhovaná úprava vychází z aplikační praxe. Živnostenské úřady v rámci kontrolní a dozorové 

činnosti prokazatelně zjistí, že podnikatel předem neoznámil živnostenskému úřadu zahájení a 

ukončení provozování živnosti v provozovně, avšak vzhledem ke stávajícímu znění živnostenského 

zákona nemohou tuto skutečnost sami zapsat do živnostenského rejstříku. Obdobné oprávnění je sice 

při nesplnění oznamovací povinnosti podnikatelem živnostenský úřadům svěřeno, a to v § 49 odst. 

3, avšak týká se pouze údajů stanovených pro ohlášení živnosti (tedy pouze provozoven uvedených 

v ohlášení živnosti). Navrhovaná úprava přinese zlepšení kvality údajů vedených v živnostenském 

rejstříku.  

 

3. Připomínka k Čl. I bodu (nad rámec novely): 

Navrhujeme v § 58 odst. 1 následující znění písmena b): 

 

Vysvětleno – není 

třeba upravovat, zákaz 

platí na všechny 

činnosti vyslovené 

soudem, tedy i pro 

volnou živnost. 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno. 
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„b) nastanou překážky podle § 8, nejedná-li se o překážku podle § 8 odst. 5 týkající se 

uloženého zákazu jen jednotlivých činností v rámci u živnosti volné,“ 

Živnostenský zákon tak odstraňuje pochybnosti, zda živnostenský úřad může zrušit oprávnění dle 

tohoto ustanovení v případě, že soud vysloví zákaz činnosti v celé volné živnosti. 

 

 

4. Připomínka k Čl. III bodu 1: 

Navrhujeme položku 24 nahradit tímto zněním: 

„Položka 24 

a) Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání Kč    2 000 

b) Další ohlášení živnosti      Kč    1 000 

c) Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání Kč    2 000 

d) Přijetí další žádosti o koncesi                           Kč    1 000 

e) Změna rozhodnutí o udělení koncese                          Kč       500 

f) Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost  

                               Kč       500 

g) Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny   

                               Kč       200 

h) Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost za každou 

započatou stránku                            Kč        50 

i) Vydání sestavy z živnostenského rejstříku na žádost za každý řádek                                                 

         Kč        5  

j) Přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 živnostenského zákona  

                              Kč        50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno – není 

vhodné zvyšovat  

správní poplatky 

spojené 

s živnostensko- právní 

agendou. Je žádoucí 

zachovat z tohoto 

hlediska stávající 

příznivou úroveň 

podnikatelského 

prostředí. 
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Předmětem poplatku není 

1. Vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do 

živnostenského rejstříku. 

2. Změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem                       z 

vlastního podnětu. 

3.  Schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese. 

4.  Změna oboru činnosti v rámci živnosti volné. 

 

Poznámky  

1. Pokud bylo ohlášeno více živností současně nebo podáno současně více žádostí o koncesi, 

poplatek podle písmen a) až d) se vybírá jen jednou. Poplatek se vybere jen jednou rovněž, pokud 

je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi. 

2. Poplatek podle písmen e), f) a g) je splatný při oznámení změny. Nebude-li poplatek zaplacen, 

správní úřad úkon neprovede. 

3. Je-li současně učiněno více úkonů podléhajících poplatku podle této položky, vybere správní 

úřad jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě.  

4. Bylo-li ohlášení nebo žádost o provedení správního úkonu zpoplatněné v této položce podáno 

prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy26), vybírá správní poplatek kontaktní místo 

veřejné správy. Správní poplatek stanovený v písmenech a) až h) je příjmem obce, jejímuž 

obecnímu živnostenskému úřadu bylo podání doručeno. 

5. Řádkem se pro účely tohoto zákona rozumí řádek na stránce formátu A3 a A4.“ 

Výše uvedená změna směřuje k navýšení správních poplatků za ohlášení živnosti a žádosti o koncesi 

na 2000 Kč a dále za ohlášení další živnosti nebo další žádosti o koncesi na 1000 Kč. Dále pak 
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dochází k navýšení správního poplatku za vydání výpisu po provedení oznámené změny na 200 Kč 

a za vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost na 50 Kč.  

Nově navržené znění položky 24 reaguje především na dva faktory, a to jednak na vývoj ekonomické 

situace a dále pak na to, že od roku 1992 nedošlo k žádnému navýšení správních poplatků pro oblast 

živnostenského podnikání. Správní poplatek za ohlášení živnosti byl v roce 1993 stanoven 1000 Kč, 

přičemž průměrná měsíční mzda v té době byla 5 904 Kč, což znamená, že jeho výše k průměrné 

hrubé mzdě činila 16,93 %. V roce 2015 pak vztah k průměrné hrubé mzdě činil již pouze 3,77 % 

(průměrná mzda dle ČSÚ byla 26 467 Kč). Navíc od roku 1992 má výběr správních poplatků 

týkajících se úkonů v souvislosti s živnostmi stále snižující se tendenci.  

K poklesu vybíraných správních poplatků došlo především díky novele živnostenského zákona 

provedenou zákonem č. 130/2008 Sb. Jako příklad můžeme uvést, že podnikatelé od roku 2008 

ohlašují pouze jednu živnost volnou namísto původních 125, dále že se správní poplatek hradil za 

každé živnostenské oprávnění a nyní tomu je pouze za podání bez ohledu a to kolik živností 

podnikatel ohlašuje atd. V důvodové zprávě k uvedené novele živnostenského zákona bylo mj. 

uvedeno: „Určité snížení příjmů obcí, které vykonávají státní správu v přenesené působnosti, bude z 

části kompenzováno tím, že vzhledem k nově pojatému prokazování živnostenského oprávnění 

výpisem ze živnostenského rejstříku, bude tento institut častěji podnikatelem využíván. Tento výpis 

bude po přijetí navržených změn používán daleko častěji k různým správním a soudním řízením, při 

žádostech o dotace a při různých výběrových řízeních. Na rozdíl od živnostenského listu nebo 

koncesní listiny bude výpis z živnostenského rejstříku používán ve většině případů v originále. 

Obcím s rozšířenou působností tedy stoupnou příjmy z poplatků za vydání výpisů z živnostenského 

rejstříku. … Snížení příjmů ze správních poplatků, které přináší navrhovaná změna živnostenského 

zákona, která znamená pro podnikatele velké snížení administrativní zátěže a mnohem snadnější 

vstup do podnikání, by dále mělo být v tomto směru zohledněno ve výši příspěvku na výkon státní 

správy v přenesené působnosti obcemi s rozšířenou působností.“ Můžeme konstatovat, že ani u jedné 

z uvedených tezí nedošlo k jejímu k praktickému naplnění. Ze strany podnikatelů ani široké 

veřejnosti nedošlo ke zvýšenému zájmu o vydávání výpisů z živnostenského rejstříku na žádost. 
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Rovněž navýšení příspěvku na výkon státní správy je minimální a zdaleka neodpovídá požadavkům 

obce, která tento výkon státní správy musí pro podnikatele zabezpečit.  

Jedním z hlavních úkolů předložené novely je snižování administrativní zátěže podnikatelů. Toto 

snižovaní administrativní zátěže podnikatelů, však přenáší část administrativy od podnikatelů na 

živnostenské úřady, potažmo tedy na obce s rozšířenou působností. Z tohoto důvodu by výkon této 

agendy měl být kompenzován nárůstem finančních prostředků do rozpočtu obcí.  

Jedním z posledních argumentů pak je, že na rozdíl od správních poplatků na úseku živností mají 

soudní poplatky za zápis do obchodního rejstříku vzrůstající tendenci. V roce 1992 činily soudní 

poplatky za zápis do obchodního rejstříku 3 000 Kč, v roce 2000 byly navýšeny na 5 000 Kč. Od 

1. 9. 2011 pak opět dochází k jejich dalšímu navýšení a to na 6 000 Kč a v případě akciové 

společnosti dokonce na 12 000 Kč.  

 

Královéhradecký 

kraj 

Bez připomínek. 

 

 

 

 

 

 

Liberecký kraj Připomínka k návrhu zákona (část III.) 

 

Bod 17 – úprava nového znění § 18 živnostenského zákona. Změny jsou v původním návrhu 

vyznačeny tučně. 

§ 18 včetně poznámek pod čarou č. 29f) a 29g) zní: 

 

„§ 18 

 

(1) Obec může v přenesené působnosti29f) vydat tržní řád formou nařízení obce. V tržním řádu 

vymezí místa pro nabídku a prodej zboží a pro  poskytování služeb (dále jen „prodej“) mimo 

provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným 

zvláštním právním předpisem29g). Těmito místy jsou zejména tržnice a tržiště (dále jen „tržiště“). 

Obec může tržním řádem dále vymezit: 

 

 

Vyhověno jinak. 
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a) kapacitu a přiměřenou vybavenost tržišť,  

b) dobu prodeje zboží a poskytování služeb na tržišti,  

c) pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti na tržišti,  

d) pravidla, která musí dodržet provozovatel tržiště k zajištění jeho řádného provozu,  

e) pravidla pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace, nebo 

f) rozdělení tržišť podle druhu prodávaného zboží nebo poskytnuté služby. 

 

(2) Obec může tržním řádem stanovit, že se nařízení obce, kterým byl tržní řád vydán, 

nevztahuje na některé formy prodeje mimo provozovnu a stanovit, že některé formy prodeje 

mimo provozovnu jsou v obci nebo v její části zakázány. 
 

(3) Obec může tržním řádem vymezit i pro tržiště mající charakter stavby podle zvláštního zákona29g) 

pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti a pravidla, která musí dodržet provozovatel tržiště 

k zajištění jeho řádného provozu. 

 

(4) Obec může samostatným nařízením stanovit, že některé formy prodeje mimo provozovnu 

jsou v obci nebo v její části zakázány. Zákaz podle věty první znamená, že ostatní formy 

prodeje mimo provozovnu jsou v obci nebo v její části povoleny bez omezení, neplyne-li jejich 

zákaz nebo omezení z jiného právního předpisu. 

 

29f) § 11 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb. 

29g) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Odůvodnění: 

Navržená úprava reaguje zejména na dosavadní praxi obcí při uplatňování zákazu některých forem 

prodeje mimo provozovnu a podrobněji vymezuje rozsah zmocnění obce k uplatnění takového 

zákazu v souladu nálezy Ústavního soudu, zejména nálezem  sp. zn. Pl. ÚS 57/13 ze dne  

20. 5. 2014 (N 99/73 SbNU 607; 108/2014 Sb.) bod 19, nově také nálezem sp. zn. Pl. ÚS 6/15  

ze dne 11. 8. 2015 (238/2015 Sb.) bod 40. Vložení druhé věty do odstavce 4 jednak zdůrazňuje 

možnost pouhého omezení základního práva podle čl. 26 odst. 1 Listiny, ale také naznačuje, že 

formou samostatného nařízení lze na základě zmocnění podle § 18 odst. 4 upravit pouze zákaz 

samotný, bez možnosti vložit další podmínky, které by vymezovaly nebo jinak upravovaly v obci 
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prodej mimo provozovnu. Pokud obec má potřebu jinak než samotným zákazem upravit podmínky 

prodeje mimo provozovnu, musí vydat nařízení na základě zmocnění podle § 18 odst. 1, nikoliv 

podle § 18 odst. 4 živnostenského zákona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moravskoslezský 

kraj 
Zásadní připomínky:  

 

Zásadní připomínky se vztahují k čl. I bodu 17, tj. k nově navrženému znění 18 živnostenského 

zákona. Níže uvádíme znění tohoto ustanovení s vyznačenými návrhy, které jsou obsaženy 

v jednotlivých zásadních připomínkách. Zásadní připomínky dále obsahují i některé další návrhy. 

 

§ 18 

           (1) Obec může v přenesené působnosti29f) vydat tržní řád formou nařízení obce (dále jen 

„tržní řád“). V tržním řádu vymezí místa pro nabídku a prodej zboží a pro  poskytování služeb (dále 

jen „prodej“) mimo provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným 

úkonem vyžadovaným zvláštním právním předpisem29g) (dále jen „provozovna“). Těmito místy jsou 

zejména tržnice a tržiště (dále jen „tržiště“). Obec může tržním řádem dále vymezit: 

a) kapacitu a přiměřenou vybavenost tržišť,  

b) dobu prodeje zboží a poskytování služeb na tržišti,  

c) pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti na tržišti, 

d) pravidla, která musí dodržet provozovatel tržiště k zajištění jeho řádného provozu, nebo 

e) pravidla pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace. nebo 

f) rozdělit tržiště a tržnice podle druhu prodávaného zboží nebo poskytované služby. 

 

            (2) Obec může tržním řádem rozdělit tržiště a tržnice podle druhu prodávaného zboží 

nebo poskytované služby. 

 

 

 

Vyhověno jinak. 
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           (3) (2) Obec může tržním řádem vymezit i pro tržiště mající charakter stavby podle zvláštního 

zákona29g) pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti a pravidla, která musí dodržet provozovatel 

tržiště k zajištění jeho řádného provozu. 

 

            (4) (3) Obec může tržním řádem stanovit, že se nařízení obce, kterým byl tržní řád vydán, 

nevztahuje na některé formy prodeje nebo  poskytovaných služeb prováděných mimo provozovnu 

a stanovit, že některé formy prodeje nebo poskytovaných služeb prováděné mimo provozovnu jsou 

v obci nebo v její části zakázány. Zákaz podle věty první lze stanovit samostatným nařízením obce, 

a to bez obsahových náležitostí uvedených v odstavci 1.  

  

 

1. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

V odstavci 1 větě první navrhujeme zrušit slova „v přenesené působnosti“. 

 

Odůvodnění:  

Uvádění textu, že jde o předpis v přenesené působnosti, je nadbytečné. To, že je nařízení obce 

právním předpisem obce v přenesené působnosti, vyplývá přímo z § 11 odst. 1 zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Nyní nadbytečný text „v přenesené 

působnosti“ v živnostenském zákoně přetrval z dřívějších znění, tj. z doby, kdy ještě právní úprava 

rozlišovala právní předpisy obcí na obecně závazné vyhlášky v přenesené působnosti a obecně 

závazné vyhlášky v samostatné působnosti. 

 

2. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

V odstavci 1 větě první navrhujeme vložit za slova „tržní řád formou nařízení obce“ slova „(dále jen 

„tržní řád“)“ nebo „(dále jen „nařízení obce“) a upravit dále v textu navrhovaného § 18. 

 

Odůvodnění:  

V textu se dále používá zkratka „tržní řád“, aniž by tato zkratka byla zavedena. I v praxi vznikaly 

problémy s nejednotným používáním pojmů v tomto ustanovení. Další text navrhovaného § 18 se tak 

zejména v jeho odstavci 4 zkrátí, tj. nebude nutné již dále uvádět, že tržní řád je vydán formou 

nařízení obce. Jako alternativa se nabízí zavést zkratku „nařízení obce“, aby nevznikaly pochybnosti 

o tom, jakým způsobem formálně pojmenovat nařízení vydané podle odstavce 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAFQB77T6)



68 
 

 

3. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

V odstavci 1 větě druhé navrhujeme vložit za slova „vyžadovaným zvláštním právním 

předpisem29b“ slova „(dále jen „provozovna“)“ a upravit dále v textu navrhovaného § 18. 

Odůvodnění:  

V odstavci 4 je stanovena možnost vydat samostatné nařízení, ve kterém bude zakázán např. určitý 

druh prodeje zboží. Vzhledem k tomu, že by ve vztahu k navrhovanému odstavci 3 mohl být tento 

pojem (provozovna) vykládán tak, že se odstavec 4 - tedy nařízení obce - vztahuje i na místa mající 

charakter stavby, doporučuje se zavést zkratku. Pokud by zkratka nebyla zavedena, bylo by podle 

našeho názoru nutné upravit odstavec 4, tj. vypsat charakter provozovny v souladu s odstavcem 1. 

 

4. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

Navrhujeme upravit písmeno e) v odstavci 1 tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, kde a jaká pravidla 

může obec v tržním řádu stanovit. Navrhujeme rovněž doplnit důvodovou zprávu o vymezení 

důvodů, pro které je doplnění písmene e) navrhováno. 

 

Odůvodnění:  

Z navrhovaného znění ani z důvodové zprávy není zcela zřejmé, zda pravidla mají být stanovena pro 

osoby s omezenou schopností pohybu nebo pro prodejce k zajištění užívání (zřejmě tržiště) osobami 

s omezenou schopností pohybu nebo orientace. 

 

5. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

Text odstavce 2 navrhujeme vložit do odstavce 1 a nově označit jako písmeno f); dosavadní odstavce 

3 a 4 nově označit jako 2 a 3; současně v dosavadním písmenu d) zrušit slovo „nebo“ a za slovo 

„provozu“ vložit čárku; na konci textu písmene e) zrušit tečku a vložit slovo „nebo“.  

 

Odůvodnění:  

Odstavec 2 upravuje problematiku, která je obsažena v odstavci 1, a to obsahové náležitosti tržního 

řádu. Vzhledem k tomu, že stejně jako v odstavci 1 obsahuje fakultativní obsahovou náležitost tržního 

řádu, jeví se koncepčně jako vhodnější zařadit tuto úpravu do odstavce 1, a to do nově vloženého 

písmene f). 
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6. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

Navrhujeme upravit dosavadní odstavec 4 tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, zda s ohledem na 

obligatorní náležitost tržního řádu podle odstavce 1 musí či nemusí být tato náležitost obsažena také 

v tržním řádu vydaném podle dosavadního odstavce 4. 

 

Odůvodnění:  

Navrhované znění neodstraňuje výkladové pochybnosti. Vzhledem k tomu, že je zde opětovně 

odkazováno na odstavec 1, ve kterém je i nyní obsažena obligatorní náležitost, a to vymezit místa 

pro nabídku a prodej zboží a poskytování služeb, není zřejmé, zda je tato náležitost obligatorní i 

v tržním řádu vydaném podle odstavce 4. Poslední věta tohoto odstavce totiž dle našeho názoru sama 

o sobě neznamená, že by v tomto nařízení obligatorní náležitost neměla být obsažena. Tato změna 

by mohla být např. provedena následujícím doplněním textu věty druhé: „Zákaz podle věty první lze 

stanovit samostatným tržním řádem, a to bez obsahových náležitostí uvedených v odstavci 1.“. 

 

7. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

Z celého textu dosavadního odstavce 4 navrhujeme vypustit za slovy „nevztahuje na některé formy 

prodeje“ slova „nebo poskytovaných služeb“. 

 

Odůvodnění:  

Vzhledem k tomu, že v odstavci 1 je zavedena zkratka, je vhodné tuto zkratku v textu používat a 

vyhnout se tak případným nejasnostem. Tato připomínka je v souladu s cíli navrhované úpravy, a to 

zkvalitnění právní úpravy a odstranění výkladových pochybností (srov. důvodovou zprávu k čl. 

I bodu 17 - k § 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olomoucký kraj Novelizační bod 17 - § 18 odst. 1 písm. f): 

 

Doporučujeme přeformulovat text § 18 odst. 1 písm. f) takto: „pravidla usnadňující užívání tržišť 

osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace“. Domníváme se, že stávající formulace 

(„„pravidla pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace“) může být chápána 

tak, že jde o stanovení podmínek, za nichž mohou osoby s omezenou schopností pohybu nebo 

orientace tržiště užívat, a to jak jako prodejci tak i jako zákazníci (tedy jakési povolení vstupu těchto 

osob). Jelikož jde o značně absurdní výklad, předpokládáme, že cílem nové úpravy je naopak 

dosažení stavu, který usnadní těmto osobám užívání tržiště (půjde tedy spíše o povinnosti 

provozovatele tržiště vůči těmto osobám). S ohledem na praktické zkušenosti s legislativní tvorbou 

Vyhověno jinak. 
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na úrovni obcí doporučujeme upravit formulaci, jak je uvedeno výše, aby se předešlo chybným 

interpretacím zákona. 

Pardubický kraj Bez připomínek  

Plzeňský kraj Bez připomínek  

 

 

 

Středočeský kraj 
 

Doporučující připomínky: 

 

Připomínka: k bodu 47. 

 

Podle důvodové zprávy k bodu 47 pro sladění aplikační praxe živnostenských úřadů se upřesňuje 

postup živnostenského úřadu v případě, pokud uplyne doba jednoho roku, na kterou může být 

provozování živnosti nebo provozování živnosti v provozovně pozastaveno, a podnikatel neodstraní 

důvody, které k pozastavení vedly, příp. neoznámí sám přerušení provozování živnosti nebo 

nepožádá o zrušení dotčeného živnostenského oprávnění. Podle § 58 odst. 8 živnostenského zákona 

pak živnostenský úřad může podle okolností případu opětovně rozhodnout o pozastavení 

provozování živnosti v provozovně nebo živnostenské oprávnění podnikateli zrušit. Návrh postrádá 

oprávnění živnostenského úřadu opětovně pozastavit provozování živnosti tak, jak je tomu při 

pozastavení provozování živnosti v provozovně. Doporučujeme do § 58 odst. 8 doplnit tučně 

označený text. 

Návrh nového znění:  

47.  

(8) (6) V rozhodnutí o pozastavení provozování živnosti podle odstavců 2 až 4 a 3 nebo o pozastavení 

provozování živnosti v provozovně podle odstavce 6 živnostenský úřad stanoví dobu, po kterou 

nelze živnost provozovat; tato doba nesmí být delší než 1 rok. Doba pozastavení provozování 

živnosti nesmí být delší než 1 rok. Nebudou-li ve stanovené době odstraněny důvody, které k 

pozastavení vedly, živnostenský úřad podle okolností případu opětovně rozhodne o pozastavení 

provozování živnosti či o pozastavení provozování živnosti v provozovně, nebo živnostenské 

oprávnění podnikatele zruší.   

  

 

 

 

 

 

Vysvětleno – jedná se 

o závažné porušení 

zákona, které vede ke 

zrušení živnostenského 

oprávnění. 
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Připomínka: k bodu 53. 
 

V § 60 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní: 

„(6) Na žádost obsahující vymezení okruhu podnikatelů podle adresy sídla, umístění provozovny, 

nebo podle živnosti vydá živnostenský úřad v listinné nebo elektronické podobě z veřejné části 

živnostenského rejstříku sestavu s údaji aktuálními ke dni zpracování sestavy (dále jen „sestava“). 

Sestavu vydává podle své územní působnosti obecní živnostenský úřad, krajský živnostenský úřad 

nebo Živnostenský úřad České republiky. Kromě požadovaných údajů obsahuje sestava vždy 

základní identifikační údaje o podnikateli, a to jméno nebo jména a příjmení, nebo obchodní firmu, 

popřípadě název, adresu sídla a identifikační číslo osoby.“ 

 

Podle důvodové zprávy k bodu 52 se předkládaným návrhem zavádí možnost na žádost 

podnikatelské i nepodnikatelské veřejnosti vydávat z živnostenského rejstříku hromadné soubory – 

sestavy – s údaji podnikatelů, kteří budou v žádosti vymezeni adresou svého sídla, umístěním své 

provozovny nebo konkrétní živností. Z hlediska praxe se nám jeví problematické, resp. nejasné, 

zda u živnosti volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 

zákona“, do které náleží 80 oborů činností, budou součástí sestavy i tyto obory, nebo pouze název 

živnosti volné. Od veřejnosti se dle našeho názoru dají spíše očekávat požadavky na sestavy 

s  jednotlivými obory volné živnosti (např. provozovatelé cestovních agentur).  

 

 

 

 

Vysvětleno – sestavy 

budou vyhotovovány 

na předmět podnikání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ústecký kraj 1. K bodu 17 návrhu - § 18  

Pod čarou u poznámky  29f) u zákona č. 218/2000 Sb. navrhujeme neuvádět „ve znění zákona 

č. 313/2002 Sb.“, ale obecně uvést „ve znění pozdějších předpisů“. 

 

Upravené znění: 

„29f) § 11 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 

Sb. ve znění pozdějších předpisů“ 

 

Odůvodnění: 
Původně navrhované znění dává informaci, že došlo k novelizaci zákona č. 128/2000 Sb., pouze 

zákonem č. 313/2002 Sb., přičemž i po této novele byly přijaty právní předpisy, které zákon 

č. 128/2000 Sb. novelizovaly, proto navrhujeme obecnou informaci o novelizaci tohoto právního 

předpisu, tj. „ve znění pozdějších předpisů“. 

Vyhověno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAFQB77T6)



72 
 

Tato připomínka je zásadní. 

 

2. K bodu 17 návrhu - § 18 odst. 1 písm. f) 

Navrhujeme označení písm. „f)“ nahradit písm. „e)“ a navrhovaný text ponechat. 

 

Upravené znění: 

„f)  e) pravidla pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace.“ 

 

Odůvodnění: 

V dotčeném odstavci chybí písm. e), po písm. d) je uvedeno až písm. f). Z tohoto důvodu navrhujeme 

nahradit písmeno f) písmenem e). 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 

 

 

 

3. K bodu 17 - § 18 odst. 2 

Navrhujeme text „“tržiště a tržnice“ nahradit textem „“tržiště“. 

             

Upravené znění: 

„(2) Obec může tržním řádem rozdělit tržiště a tržnice tržiště podle druhu prodávaného zboží nebo 

poskytované služby.“ 

 

Odůvodnění 

V  § 18 odst. 1 je zavedena legislativní zkratka pro tržnice a tržiště, proto doporučujeme pro 

přehlednost a srozumitelnost tuto legislativní zkratku použít i v odst. 2. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 

4. K § 45 odst. 2 písm. b) stávajícího znění zákona 

Na konec textu navrhujeme doplnit text „dále uvede, zda mu nebyl soudem nebo správním orgánem 

uložen trest nebo sankce zákazu činnosti, do jejíž obsahové náplně tato činnost spadá, zda mu nebylo 

 

 

 

Vyhověno jinak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhověno jinak. 
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zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3, a to po dobu 1 roku od právní moci 

rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění.“ 

 

Upravené znění: 

„b) U odpovědného zástupce údaje uvedené v ustanovení písm. a) obdobně, provozuje-li živnost 

prostřednictvím jeho osoby; dále uvede, zda mu nebyl soudem nebo správním orgánem uložen trest 

nebo sankce zákazu činnosti, do jejíž obsahové náplně tato činnost spadá, zda mu nebylo zrušeno 

živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3, a to po dobu 1 roku od právní moci rozhodnutí 

o zrušení živnostenského oprávnění.“ 

 

Odůvodnění: 

Doplněný text plně koresponduje s ustanovením § 11 odst. 3 tohoto zákona, které bylo nově vloženo. 

Je to i z důvodu, aby živnostenský úřad nemusel složitě zjišťovat, zda odpovědný zástupce splňuje 

podmínky dle ustanovení § 11 odst. 3 téhož zákona. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 

5. K § 45 odst. 3 písm. b) stávajícího znění zákona 

Na konec textu navrhujeme doplnit text „dále uvede, zda mu nebyl soudem nebo správním orgánem 

uložen trest nebo sankce zákazu činnosti, do jejíž obsahové náplně tato činnost spadá, zda mu nebylo 

zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3, a to po dobu 1 roku od právní moci 

rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění, nebo není členem dozorčí rady či jiného kontrolního 

orgánu této právnické osoby.“ 

 

Upravené znění: 

„b) U odpovědného zástupce údaje uvedené v ustanovení odstavce 2 písm. a) obdobně, provozuje-li 

živnost prostřednictvím jeho osoby; dále uvede, zda mu nebyl soudem nebo správním orgánem 

uložen trest nebo sankce zákazu činnosti, do jejíž obsahové náplně tato činnost spadá, zda mu 

nebylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3, a to po dobu 1 roku od právní 

moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění, nebo není členem dozorčí rady či jiného 

kontrolního orgánu této právnické osoby.“ 

 

Odůvodnění: 

Vysvětleno – 

podnikatel nemůže 

tyto informace zjistit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno – 

podnikatel nemůže 

tyto informace zjistit. 
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Viz odůvodnění bodu 4. výše. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 

6. K bodu 23 návrhu - § 45 odst. 2 písm. k) 

Navrhujeme na konec textu doplnit text „pokud nemá zřízenu datovou schránku jako fyzická 

podnikající osoba“. 

 

 

 

Upravené znění: 

„k) případně adresu pro doručování, na kterou budou doručovat všechny živnostenské úřady, pokud 

nemá zřízenu datovou schránku jako fyzická podnikající osoba“. 

 

Odůvodnění: 

Doručování do datové schránky má přednost před všemi formami doručování a správní orgán má 

povinnost do této datové schránky, která je zřízena a zprovozněna přednostně doručovat. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 

7. K bodu 26 návrhu - § 45 odst. 3 písm. h) 

Na konec textu navrhujeme doplnit text „pokud nemá zřízenu datovou schránku“. 

 

Upravené znění: 

„h) případně adresu pro doručování, na kterou budou doručovat všechny živnostenské úřady, pokud 

nemá zřízenu datovou schránku.“ 

 

Odůvodnění: 

Doručování do datové schránky má přednost před všemi formami doručování a správní orgán má 

povinnost do této datové schránky, která je zřízena a zprovozněna přednostně doručovat. Ne všechny 

právnické osoby mají zřízenu datovou schránku jako např. spolek, tam je pak namístě možnost uvést 

jinou adresu pro doručování než je sídlo. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 

 

 

 

Vyhověno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhověno. 
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8. K bodu 36 návrhu - § 46 odst. 6 
Nově navrhovaný text „nebo pokud si tyto skutečnosti může živnostenský úřad ověřit bezúplatně 

dálkovým přístupem z údajů katastru nemovitostí“ navrhujeme vypustit a ponechat dosavadní znění. 

 

Odůvodnění: 

Dotčený text byl vložen s odůvodněním, že živnostenské úřady mají „zpravidla“ dálkový přístup do 

katastru nemovitostí, jak je uvedeno v důvodové zprávě. K tomu uvádíme, že ne každý živnostenský 

úřad má CzechPOINT a tedy přístup do katastru nemovitostí, což vyplývá i z důvodové zprávy. 

Pokud jej má zřízen, tak na jednom pracovišti a nebývá to u pracovníků, kteří přijímají ohlášení 

živnosti či žádosti o koncesi. Tedy proces zpracování, resp. vyplňování formuláře JRF by musel být 

přerušen a pracovník registrace živnostenského úřadu by musel dojít za dalším pracovníkem, který 

mu uvedené skutečnosti ověří, což je v praxi nereálné. Aby bylo možno vykonávat ověřování 

v katastru nemovitostí jako další službu pro podnikatele, pak by musel být zřízen přístup u všech 

pracovníků, kteří přijímají ohlášení či žádosti, což je v současné době nereálné.    

Tato připomínka je zásadní. 

 

 

 

9. K § 60 odst. 2 ve znění návrhu 

Na konci odstavce navrhujeme nově vložit text „písm. r) adresa pro doručování dle  

§ 45 odst. 2 písm. k) a dle § 45 odst. 3 písm. h)“. 

 

Upravené znění: 

„r) adresa pro doručování dle § 45 odst. 2 písm. k) a dle § 45 odst. 3 písm. h).“ 

 

 

Odůvodnění: 

Navrhované zavedení písm. r) doporučujeme z důvodu přehlednosti a srozumitelnosti pro všechny 

živnostenské úřady všech stupňů, tj. aby se předešlo problémům při doručování. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Vysvětleno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhověno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zlínský kraj Zásadní připomínky: 
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Část první - změna živnostenského zákona 

 

1. K bodu 17 - § 18 odst. 1 věta druhá – navrhujeme důsledně používat nově zavedenou 

legislativní zkratku „prodej“ v dalším textu právního předpisu  

Zdůvodnění: 

Druhá věta výše označeného ustanovení zní: 

„V tržním řádu vymezí místa pro nabídku a prodej zboží a pro  poskytování služeb (dále jen 

„prodej“) mimo provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem 

vyžadovaným zvláštním právním předpisem29g).“  Ve stávajícím textu předmětného ustanovení 

živnostenského zákona má legislativní zkratka vazbu pouze na „nabídku, prodej zboží“ (dále jen 

"prodej".)  

Z předloženého znění není jasné, k jakému slovnímu spojení se legislativní zkratka vztahuje. 

Pokud se vztahuje ke slovnímu spojení pro nabídku a prodej zboží a pro  poskytování služeb, tak 

zavedení legislativní zkratky pro toto slovní spojení, které se v textu objevuje pouze jednou, je 

nevhodné, neboť legislativní zkratku lze použít pro slovní spojení vícekrát se opakující. 

V případě, že došlo pouze k pochybení, a předkladatel opomněl tuto legislativní zkratku důsledně 

dodržovat, navrhujeme nově zavedenou legislativní zkratku promítnout v textu celého 

novelizovaného ustanovení (např. § 18 odst. písm. b – „doba prodeje na tržišti“)      

 

2. K bodu 17 - § 18 odst. 1 písm. f)  – navrhujeme důvodovou zprávu doplnit, upřesnit a 

vysvětlit, co se rozumí pravidly pro používání osobami s omezenou schopností pohybu nebo 

orientace  

 

3. K bodu 17 - § 18 odst. 2 – navrhujeme vypustit slovo „tržnice“    

Zdůvodnění: 

V ustanovení § 18 odst. 1 ve větě třetí je zavedena legislativní zkratka pro pojmy tržnice a tržiště 

(dále jen „tržiště“). Navrhujeme důsledně používat tuto zkratku v dalším textu právního předpisu. 

 

  

 

 

 

Vyhověno jinak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno. 

 

 

 

Vyhověno. 
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4. K bodu 17 - § 18 odst. 4 – navrhujeme text v tomto znění: 

„(4) Obec může tržním řádem stanovit, případně samostatným nařízením obce o zákazu některých 

forem prodeje, že se nařízení obce na některé akce nevztahuje.“    

 

Zdůvodnění: 

Navržená právní úprava reaguje na vydání nálezu Ústavního soudu ze dne 20. května 2014, čj. 

PL. ÚS 57/13, přičemž město Františkovy Lázně vydalo samostatné nařízení obce o zákazu 

pochůzkového a podomního prodeje a v článku 3 upravilo druhy prodeje zboží a poskytování 

služeb, na které se toto nařízení nevztahuje. Domníváme se, že z textu ustanovení nařízení obce 

vyplývá, že se nejedná o formu prodeje zboží či služeb, ale o slavnosti, sportovní a jiné podobné 

akce, a akce organizované podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách o změně některých 

zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů. V návaznosti na výše 

uvedenou právní úpravu nařízení města považujeme za vhodné jednoznačně stanovit, že se jedná 

o akce, na které se nařízení nevtahuje, a nikoliv o formy či druhy prodeje. 

V důvodové zprávě k zákonu č. 356/1999 Sb. (změna živnostenského zákona) bodům 37 až 38 je 

mimo jiné uvedeno, že v § 18 se upřesňuje v souladu s potřebami praxe zmocnění obce upravit v 

tržním řádu i sortiment prodávaného zboží a zároveň stanovit, že na určité formy prodeje a 

poskytování služeb (např. pochůzkový a podomní prodej) nebo příležitostné akce se tržní řád 

nevztahuje. Navrhujeme tedy označený text výslovně upravit přímo v zákoně a v důvodové 

zprávě uvést alespoň příkladmo, na které akce se nařízení obce nevztahuje. 

 

5. K bodu 17 – § 18 - navrhujeme za odstavec 4 doplnit nový odstavec 5, který zní: 

„(5) Obec může tržním řádem stanovit, že některé formy prodeje prováděné mimo provozovnu 

jsou v obci nebo v její části zakázány.“ Tento zákaz lze stanovit i samostatným nařízením obce.  

 

Zdůvodnění  

Domníváme se, že užívání dlouhých souvětí přispívá k nižší míře jednoznačnosti a 

srozumitelnosti jednotlivých ustanovení, a proto navrhujeme rozdělení odstavce 4 a v textu 

používat kratší samostatné věty. 

 

6. K bodu 17 – § 18 - navrhujeme za odstavec 5 doplnit nový odstavec 6, který zní: 

Vysvětleno – 

zakládalo by prostor 

pro nerovné postavení 

podnikatelů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhověno jinak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno.  
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„(6) Nařízení obce, kterým se vydává tržní řád nebo stanoví zákaz některých forem prodeje 

prováděné mimo provozovnu, se vztahuje také na prodej z činností plynoucích z ustanovení § 3 

živnostenského zákona.“ 

 

Zdůvodnění:  

Navrhovaným požadavkem reagujeme na Rozsudek Krajského soudu v Ostravě č. j. 22A 

70/2014-50 ze dne 26. 5. 2016, ve kterém soud vyslovil právní názor, že provozování podomního 

prodeje nedopadá na výkon činností plynoucí z § 3 odst. 3 živnostenského zákona. Z hlediska 

právní jistoty se proto jeví nezbytné na tento rozsudek reagovat v tom smyslu, že tržním řádem je 

možné regulovat i „neživnosti“, neboť podle stávajícího znění § 18 odst. 3 (po novele § 18 odst. 

4) je možné regulovat i určité formy prodeje nebo poskytování služeb (= podomní prodej), a dle 

našeho názoru nezáleží, zda činnost, která je provozována prostřednictvím podomního prodeje, 

je živností nebo je činností provozovanou podle zvláštního právního předpisu ve smyslu § 3 ŽZ. 

 

7. Nad rámec novelizačních bodů navrhujeme změnu ustanovení § 22 takto: 

V § 22 písmeno e) se na konci písmene zrušuje slovo „nebo“ a vkládá nové písmeno f), které 

zní:  

„f) získání všech profesních kvalifikací tak, jak jsou stanoveny pro odpovídající úplnou profesní 

kvalifikaci v Národní soustavě kvalifikací v příbuzném povolání a dokladem o vykonání 

jednoroční praxe v oboru, nebo“  

 

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno g). 

 

Zdůvodnění: 

Odborná způsobilost řemeslných živností obsahuje v § 22 taxativní výčet druhů dokladů, jimiž 

lze nahradit doklady prokazující odbornou způsobilost uvedené v § 21 ŽZ. Z hlediska aplikační 

praxe typově ve výčtu dokladů postrádáme možnost prokázat odbornou způsobilost také 

celostátně uznávaným osvědčením o profesní kvalifikaci z příbuzného povolání, které odpovídá 

obsahu předmětné řemeslné živnosti (např. k živnosti „Hostinská činnost“ úplná profesní 

kvalifikace pro povolání „Cukrář“). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno.  
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Státní úřad pro 

jadernou 

bezpečnost 

Připomínka: 

1. K části první k čl. I bodu 2 

Doporučujeme nahradit slova „odštěpného závodu nebo jiné“ slovy „pobočky nebo jiné“, přičemž 

v návaznosti na to, doporučujeme v daném bodě zavedenou legislativní zkratku „(dále jen 

„organizační složka závodu“)“ nahradit slovy „(dále jen „odštěpný závod“)“. 

Termíny a navrhovaná legislativní zkratka nejsou příliš vhodně použity vzhledem k tomu, že z 

nového občanského zákoníku vyplývá, že pojem „odštěpný závod“ nahradil pojmem „pobočka“, 

přičemž je-li pobočka zapsaná do obchodního rejstříku, jedná se o odštěpný závod (§ 503 

občanského zákoníku, na který odkazuje i samotný návrh zákona). To samé platí i o jiné organizační 

složce obchodního závodu. Jinak řečeno, občanský zákoník označuje za „odštěpný závod“ pobočku 

nebo jinou organizační složku závodu, které se zapisují do rejstříku, je proto nevhodné, aby 

živnostenský zákon s touto terminologií pracoval odlišně a zaměňoval kategorii „pobočka“ za 

kategorii „odštěpný závod“ a nad to vedle kategorie „odštěpný závod“ užíval i kategorii „jiná 

organizační složka závodu, která se zapisuje do rejstříku“. 

Z uvedeného navrhovaného znění plyne, že zákonodárce má zájem na tom, aby pobočka, je-li 

zapsána do obchodního rejstříku (odštěpný závod) a jiná organizační složka obchodního závodu 

taktéž zapsána do obchodního rejstříku měly zavedenou legislativní zkratku. Z důvodů výše 

zmíněných proto doporučujeme, aby společně zavedená legislativní zkratka byla odštěpný závod, 

jelikož se jedná o pojem, který v sobě zahrnuje jak pojem pobočka, tak pojem jiná organizační složka 

závodu, které splňují podmínku zápisu do obchodního rejstříku.  

Dále navrhujeme, aby na základě této připomínky, a tedy změny terminologie, byly upraveny i 

ostatní ustanovení napříč navrhovaným zákonem, které obsahují navrhovanou zkratku. Kvalitní 

právní text by měl být srozumitelný a zřetelný pro adresáty, a tudíž by měl přispívat 

k systematickému pojmosloví s obsahem, který je totožný pro celý právní předpis, ideálně pro celý 

právní řád. Proto navrhujeme změnu této terminologie tak, aby nedocházelo ke vzniku různých 

termínů v různých právních předpisech, které mají stejný význam. 

 

2. K části první k čl. I bodu 3 

Doporučujme slovo „textem“ nahradit slovem „slovy“. 

Dané doporučení vychází z čl. 57 odst. 3 usnesení vlády České republiky č. 188/1998, o 

legislativních pravidlech vlády (dále jen „LPV“), dle kterého se nepoužívá formulace „se slovo 

(slova) „…“ nahrazují textem „…““. Uvedenou formulaci navrhujeme upravit v celém rozsahu 

navrhovaného zákona (tzn. bod 30, bod 40, bod 41, bod 47, bod 49, bod 50, bod 54 a bod 55). 

 

Vyhověno jinak – 

bude zaveden pojem 

odštěpný závod ve 

smyslu § 503  

občanského zákoníku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhověno.  
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3. K části první k čl. I bodu 7 

Doporučujeme ve větě „Poznámka pod čarou č. 68) zní:“ zrušit poloviční závorku. 

Dle čl. 58 odst. 6 poslední věty LPV se za číslo nevkládá poloviční závorka. 

 

4. K části první k čl. I bodu 17 

Doporučuje v úvodní větě „§ 18 včetně poznámek pod čarou č. 29f) a 29g) zní:“ opět zrušit poloviční 

závorky. 

Dle čl. 58 odst. 6 poslední věty LPV se za číslo nevkládá poloviční závorka. 

 

Na konci bodu 17 v rámci poznámek pod čarou taktéž doporučujeme označit 29f) a 29g) horním 

indexem, jelikož se jedná o poznámky pod čarou. 

 

 

5. K části první k čl. I bodu 24 

Doporučujme slovo „textem“ nahradit slovem „slovy“, slovo „textu“ zrušit a za slovo „písmene“ 

doporučujeme doplnit slovo „a)“. 

Dané doporučení vyplývá z čl. 56 a 57 LPV. 

 

Doporučujeme ve větě „Poznámka pod čarou č. 69) zní:“ opět zrušit poloviční závorku. 

Dle čl. 58 odst. 6 poslední věty LPV se za číslo nevkládá poloviční závorka. 

 

 

 

6. K části první k čl. I bodu 27 

Doporučuje ve druhé větě „Dosavadní písmena b) -  f) se označují jako písmena a) -  e).“ nahradit 

pomlčky slovem „až“. 

Dané doporučení vyplývá z čl. 74 odst. 2 LPV.  

 

7. K části první k čl. I bodu 31 

Doporučujeme v rámci nového § 45b odst. 1 písm. a) před slovo „nebo“ vložit čárku. 

Dané doporučení vyplývá z čl. 42 odst. 1 věty druhé LPV. 

 

 

 

Vyhověno. 

 

 

 

Vyhověno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhověno. 

 

 

 

Vyhověno. 

 

 

 

 

 

Vyhověno.  

 

 

 

Vyhověno jinak. 
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Dále doporučujeme na konci odstavce 6 za tečkou uvést horní uvozovky jako konec citace nového 

paragrafu. 

 

8. K části první k čl. I bodu 33 

Doporučujeme slovo „textu“ zrušit, jelikož daná fráze nevyplývá z LPV. 

Uvedenou formulaci navrhujeme taktéž upravit v celém rozsahu navrhovaného zákona (tzn. bod 35, 

bod 47 a bod 51). 

 

9. K části první k čl. I bodu 43 a 44 

Doporučujeme body 43 a 44 spojit do jednoho bodu, který zní „V § 58 odst. 2 a odst. 3 se věta 

poslední zrušuje“. Zbývající body na základě této změny doporučujeme následně přečíslovat. 

Dané doporučení vychází z čl. 55 odst. 1 poslední věty LPV; obdobně je navržena i změna v § 8 

odst. 3 a odst. 4 v bodě 6 navrhovaného zákona nebo změna v bodě 19. 

 

 

10. K části první k čl. I bodu 55 

Doporučujeme ve větě „Poznámka pod čarou č. 70) zní:“ zrušit poloviční závorku. 

Dle čl. 58 odst. 6 poslední věty LPV se za číslo nevkládá poloviční závorka. 

 

 

11. K části první k čl. II bodu 1 

Doporučujeme za slova „tohoto zákona“ doplnit „a do tohoto dne neskončená“ a za slova „se 

dokončí“ doplnit „a práva a povinnosti s nimi související se posuzují“. 

Navrhovaná právní úprava mění jak hmotněprávní, tak procesní ustanovení stávajícího zákona, je 

tedy důležité v přechodných ustanoveních brát v úvahu i tyto skutečnosti. Jestliže úprava má 

zahrnovat i hmotněprávní úpravu, navrhujeme tuto formulaci, která to zohledňuje, a která do 

budoucna zabrání případným nejasnostem (např. jestli se hmotněprávní ustanovení použijí ode dne 

nabytí účinnosti nebo přede dnem nabytí účinnosti nového zákona společně s procesními 

ustanoveními). 

 

12. K důvodové zprávě zvláštní části k bodu 49 a násl. 

Vyhověno. 

 

 

 

Nevyhověno – návrh 

je v souladu s LPV. 

 

 

 

Vyhověno jinak – text 

bude znít:“ V § 58 

odst.2 a 3 se věta 

poslední zrušuje“. 

 

 

Vyhověno. 

 

 

 

 

Vyhověno jinak -

vypuštěn bod 1 

přechodných 

ustanovení. 

 

 

 

 

 

 

Vyhověno jinak. 
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Doporučujeme body 49 až 61 označit jako body 50 až 62, jelikož došlo v důvodové zprávě 

k posunutí číslování bodů oproti znění navrhovaného zákona, a tudíž § 60 odst. 2 písm. d), který je 

ve znění navrhovaného zákona v bodě 49, byl v důvodové zprávě přeskočen.  

Oprava je navrhována z důvodu lepší přehlednosti pro adresáty a předcházení případným 

nejasnostem. 

 

 

 

 

 

 

Svaz měst a obcí 

České republiky 

Bez připomínek   

Svaz průmyslu a 

dopravy České 

republiky 

Bez připomínek   

Unie 

zaměstnavatelských 

svazů České 

republiky 

Bez připomínek   

 

 

 

 

Úřad pro ochranu 

hospodářské 

soutěže 

           Ustanovení § 18 návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „novela živnostenského 

zákona“ nebo též „návrh“) nahrazuje dosavadní úpravu tržních řádů obcí. Důvodová zpráva k tomu 

uvádí, že tato úprava je navržena především za účelem odstranění některých výkladových nejasností 

stávající právní úpravy. Stanovuje se výslovně, co tržní řád vymezuje obligatorně a co fakultativně; 

do oblastí, které lze tržním řádem vymezit, se na doporučení Ministerstva pro místní rozvoj doplňují 

„pravidla pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace“. Dále se užitá 

terminologie slaďuje s platnou úpravou stavebního zákona a s ohledem na aplikační praxi se 

výslovně stanovuje, že zákaz některých forem prodeje nebo poskytování služeb mimo provozovnu 

je možno stanovit samostatným nařízením obce. 

 

Ze soutěžního hlediska jde o možnost obce nastavit si, na základě vlastního politického 

uvážení, bližší podmínky pro prodej mimo provozovnu – formou trhu či tržnice. Tržní řád by 

nicméně mohl naplnit skutkovou podstatu § 19a zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské 

soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších 

předpisů, tedy narušení soutěže působením orgánu veřejné správy, pokud by byl postaven na 

Vyhověno – bude 

doplněna důvodová 

zpráva. 
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neobjektivních, diskriminačních či naopak bezdůvodně upřednostňujících podmínkách, které by 

konkrétní soutěžitele zvýhodňovaly před jinými (neobjektivní rozdíly v poskytované ploše, 

nájemném, povolené otevírací době atd.). To platí i pro zákaz prodeje mimo provozovnu, který by 

měl být vždy řádně odůvodněn (ochrana zdraví, dětí a mládeže, slabší smluvní strany, apod.). 

 

Vzhledem k tomu, že má obec povinnost vydávat tržní řády v souladu s pravidly hospodářské 

soutěž, bylo by vhodné tuto skutečnost uvést do důvodové zprávy. 

 

Tato připomínka je doporučující. 
 

      II. 

K výše uvedenému materiálu uplatňuji tyto připomínky legislativně-technického charakteru: 

 

II. A Interpunkční znaménka 
 

1. Na konci textu nadpisu novely živnostenského zákona je tečka v rozporu s ustanovením čl. 30 

odst. 9 Legislativních pravidel vlády (dále jen „Legislativní pravidla“). 

 

2. V čl. I bod 4 chybí na konci textu tečka. 

 

3. V čl. I bod 7 chybí na konci textu tečka. 

 

4. V čl. I bod 8 chybí na konci textu tečka. 

5. V čl. I bod 24 chybí na konci textu tečka. 

 

6. V čl. I bod 31 chybí na konci textu uvozovky a tečka. 

 

Tyto připomínky jsou doporučující. 
 

II. B Text bodů novely při zrušení/nahrazení ustanovení nebo části ustanovení právního 

předpisu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhověno. 

 

 

Vyhověno. 

 

Vyhověno. 

 

Vyhověno. 

Vyhověno. 

 

Vyhověno. 
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Zrušuje-li se dle ustanovení čl. 56 odst. 1 Legislativních pravidel text neobsahující slovo nebo 

slova (např. „§ 32 odst. 1“), pak se místo formulace „se slovo „…“ zrušuje“ použije formulace „se 

text „ …“ zrušuje“. Stejně tak formulace „nahrazuje textem“ se dle ustanovení čl. 57 odst. 3 

Legislativních pravidel použije, pokud se nahrazuje text neobsahující slovo nebo slova. Novela 

živnostenského zákona nakládá s pojmy „text“ a „slovo“ volně, a v rozporu s Legislativními 

pravidly. Doporučuji tedy uvést jednotlivé body Návrhu v tomto ohledu do souladu s Legislativními 

pravidly. 

 

1. V čl. I bod 3 doporučuji slova „nahrazují textem“ nahradit slovy „nahrazují slovy“. 

 

2. V čl. I bod 24 doporučuji slova „nahrazují textem“ nahradit slovy „nahrazují slovy“. 

 

3. Čl. I bod 30 Návrhu zní: „V § 45a odst. 4 se slova „příslušnému správci daně údaje získané podle 

odstavce 1 písm. a) a podle odstavce 2 písm. a),“ zrušují, slova „b) až d)“ se nahrazují textem „a) 

až c)“, slova „písm. e)“ se nahrazují textem „písm. d)“, slova „písm. b)“ se zrušují a slova „písm. 

f) se nahrazují textem „písm. e)“.“. 

 

     Doporučuji čl. I bod 30, který zní: „V § 45a odst. 4 se slova „příslušnému správci daně údaje 

získané podle odstavce 1 písm. a) a podle odstavce 2 písm. a),“ zrušují, slova „b) až d)“ se 

nahrazují slovy „a) až c)“, text „písm. e)“ se nahrazuje textem „písm. d)“, text „písm. b)“ se 

zrušuje a text „písm. f) se nahrazuje textem „písm. e)“.“. 

 

 

4. V čl. I bod 41 doporučuji slova „nahrazují textem“ nahradit slovy „nahrazují slovy“. 

 

5. V čl. I bod 47 doporučuji slova „nahrazují textem“ nahradit slovy „nahrazují slovy“. 

 

6. V čl. I bod 49 doporučuji slova „nahrazují textem“ nahradit slovy „nahrazují slovy“. 

 

7. Čl. I bod 54 zní: „V § 60 odst. 7 se slova „odst. 4“ nahrazují textem „a § 45b“.“. Doporučuji čl. I 

bod 54, který zní: „V § 60 odst. 7 se text „odst. 4“ nahrazuje slovy „a § 45b“.“. 

 

8. V čl. I bod 55 doporučuji slova „nahrazují textem“ nahradit slovy „nahrazují slovy“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhověno. 

 

Vyhověno. 

 

Vyhověno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhověno. 

 

Vyhověno. 

 

Vyhověno. 

 

Vyhověno. 

 

 

Vyhověno. 
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Tyto připomínky jsou doporučující. 

 

II. C Nadpis částí právního předpisu 

Pokud se dle ustanovení čl. 30 odst. 4 Legislativních pravidel právní předpis dělí na části a 

ty případně na hlavy, hlavy na díly, díly na oddíly a oddíly na pododdíly, pak se napíše se text 

nadpisu části tučně velkými písmeny, nejde-li o část, v níž je obsažena novela právního předpisu. 

 

V části třetí Návrhu je slovo „ÚČINNOST“ vloženo za text Čl. IV. Navrhuji vložit slovo 

„ÚČINNOST“ za slova „ČÁST TŘETÍ“.  

 

Tato připomínka je doporučující. 

 

 

 

 

 

Vyhověno. 

 

 

 

Vyhověno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úřad pro ochranu 

osobních údajů 

 

 

Obecně 

 

Úřad pro ochranu osobních údajů uplatňuje připomínky, a to včetně zásadních, zejména k osobním 

údajům. Zejména upozorňuje na skutečnost, že pokud návrh definuje nový účel předávání údajů 

soukromoprávním správcům, musí respektovat pravidla ochrany osobních údajů. 

 

K důvodové zprávě nebo odůvodnění 

 

1. Část 8 obecné části důvodové zprávy, zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu 

k ochraně soukromí a osobních údajů (dále jen „DPIA“), je nezbytné přepracovat. Tato 

připomínka je zásadní. Integrální součástí DPIA musí být i vyhodnocení § 6 odst. 4 

živnostenského zákona, zejména věty druhé: „Pro účely posouzení bezúhonnosti je živnostenský 

úřad oprávněn vyžádat si od soudu opis pravomocného rozhodnutí. Pokud rozhodnutí neobsahuje 

skutečnosti rozhodné pro posouzení bezúhonnosti, je živnostenský úřad oprávněn nahlížet do těch 

částí trestního spisu, které tyto skutečnosti obsahují.“ Tato připomínka je zásadní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhověno jinak. 
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Odůvodnění: 

Vzhledem k tak zásadním dopadům na ochranu soukromí, je DPIA nutno hodnotit jako nedostatečné. 

Vzhledem k tíživosti dopadu § 6 odst. 4, zejména věty druhé, musí být jeho součástí i vyhodnocení 

této právní normy, zejména kvantitativní, navíc když se má tato právní norma rozšířit o cizozemská 

trestní rozhodnutí. 

 

Smyslem DPIA je popsat a vyhodnotit stávající a zamýšlená zpracování osobních údajů. K 

zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů slouží 

tento postup: Nejprve je nutno explicitně konstatovat, zda osnova zakládá nějaké nové zpracování 

osobních údajů; pokud ano, je třeba uvést jeho základní parametry: specifický účel, kategorie 

zpracovávaných osobních údajů, veřejnost zpracování, jeho částí nebo výstupů ze zpracování 

zakládaného navrhovanou regulací a lhůty pro uchování osobních údajů. 

 

Stejný postup se použije, pokud je měněno již existující zpracování osobních údajů. V takovém 

případě je třeba jednoznačně vyjádřit povahu změny (rozšíření × zmenšení zpracování, uvést klíčový 

měněný parametr (např. délka lhůty uchování osobních údajů, rozšíření počtu nebo rozsahu 

jednotlivých údajů/údajových položek). 

 

Co se týká rozsahu oprávnění subjektu údajů, uvede se slovní vyjádření obsahu dotčených oprávnění 

podle zákona o ochraně osobních údajů a popíše, pokud možno i vyhodnotí za použití běžně 

používaných kvalifikačních kritérií, zásah do každého z těchto oprávnění. Poté se vyhodnotí, zda 

navrhovaná regulace představuje zvláštní úpravu některé povinnosti nebo oprávnění subjektu údajů 

a kvalifikační hodnocení takové změny, pokud to lze. V popisu jiných dopadů na soukromí se uvede 

jednak obecně používané označení dotčeného aspektu soukromí, tak výstižné označení nebo popis 

zásahu. Pokud se předpokládá nebo dokonce přímo zamýšlí návaznost na jiná, ať již existující, nebo 

souběžně zakládaná či zamýšlená zpracování osobních údajů, vyhodnotí se, zda jde prostou výměnu, 

nebo zda bude či má být dosahováno synergického efektu. 

 

Identifikují se a popíší všechny uzly, ve kterých existuje nebo vzniká potenciálně nebezpečí 

neoprávněného přístupu nebo zneužití osobních údajů. Popíší a stručně se vyhodnotí kvalita 

osobních údajů, jež mají být zpracovávány; pro hodnocení se použijí parametry jako obecný 

požadavek na kvalitu, zejména ve vztahu k možným právním důsledkům, spolehlivost zdroje, stálost 
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vstupních hodnot a tam, kde jsou pro to dány podmínky, rovněž formy a periodicita aktualisace a 

parametry specifické pro upravované zpracování osobních údajů. Uvedou se základní protiopatření, 

která zajišťují ochranu osobních údajů, a to jak specifická, tak i obecná podle zákona o ochraně 

osobních údajů. 

 

Lze shrnout, že předmětem hodnocení jsou pouze přímé projevy zpracování osobních údajů; popis 

se uvádí, i pokud navrhované řešení zachovává již právně existující zpracování osobních údajů a 

parametry práva na ochranu osobních údajů. Je-li shledáno, že existují změny ve 

zpracování osobních údajů, popíší se a zhodnotí záruky pro ochranu osobních údajů; přednostně a 

v úplnosti se popíší postupy a instituty; není-li jich, pak se vyhodnotí, zda a v jaké míře se použijí 

záruky a opatření podle obecného zákona o ochraně osobních údajů a jiného zákona obsahujícího 

zvláštní úpravu, kterou je třeba převzít. 

 

2. Ve zvláštní části důvodové zprávy je nezbytné opravit číslování. 

 

Odůvodnění: 

Např. nový § 60 odst. 6 je zaváděn článkem I bodem 53, avšak důvodová zpráva jej označuje jako 

bod 52. 

 

K jednotlivým ustanovením 

 

3. V článku I se za bod 4 vkládá bod 4a, který zní: „4a. V § 7 odst. 6 se poznámka pod čarou č. 25d 

zrušuje.“ Tato připomínka je zásadní. 

 

Odůvodnění: 

Zákon č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech, byl zrušen s účinností 

od 1. června 2000. Vzhledem k tomu, že tato poznámka pod čarou je matoucí, je nutné ji na základě 

článku 55 odst. 5 legislativních pravidel zrušit. Vzhledem k rozsáhlosti osnovy novely se nejedná ani 

o přílepek. 

 

4. V článku I bodu 13 se slova „soudem nebo správním orgánem uložen trest nebo sankce zákazu 

činnosti“ nahrazují slovy „uložen zákaz činnosti“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhověno. 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhověno jinak – text 

bude aktualizován zák. 

101/2000 Sb.  

 

 

 

 

 

 

Vyhověno. 
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Odůvodnění: 

Je irrelevantní, který veřejný úřad zákaz činnosti uložil. Trest je druhem sankce, a proto oba pojmy 

vedle sebe souřadně neobstojí, cf. § 36 NTZ. 

 

5. V článku I bodu 53 se doplňuje věta: „Je-li sestava znovu zveřejněna na Internetu, je při takovém 

zveřejnění zakázána indexace ve vyhledávači.“ Tato připomínka je zásadní. 

 

Odůvodnění: 

ÚOOÚ má řadu stížností podnikatelů na soukromoprávní kopie živnostenského rejstříku, které jsou 

indexovány v internetovském vyhledávači, takže veřejnosti i bez cílené žádosti zpřístupňují všechny 

identifikační údaje podnikatelů – fysických osob, nikoliv jen na základě úmyslného dotazu, jak by 

bylo žádoucí. Právní úprava musí respektovat rozsudek ESD Google v. Costeja, sp. zn. C-131/12, 

CELEX: 62012CJ0131. K prevenci nežádoucích zásahů do soukromí, které by musel řešit ÚOOÚ, 

ačkoliv je zjevné, že právní důvod ke zpracování osobních údajů soukromoprávní správce kopie 

živnostenského rejstříku nemá, je důležité mít v právním předpisu instruktivní normu. 

 

6. V článku I se za bod 53 vkládá nový bod 53a, který zní: „53a. V § 60 odst. 6a zní: „Požádá-li o to 

podnikatel, nejsou jeho údaje součástí sestavy předávané soukromému sektoru.“.“ Varianta: „vně 

informačních systémů veřejné správy“. Tato připomínka je zásadní. 

 

Odůvodnění: 

Předání osobních údajů musí mít jasně vymezen právní důvod nebo důvodová zpráva musí upozornit 

na omezení účelem, pro které byla data původně zveřejněna, zřejmě § 5 odst. 2 písm. e) zákona 

o ochraně osobních údajů. Platí totiž, že soukromoprávní správce nemůže zveřejňovat ani používat 

data pro jiné účely, než byl původní, zejména profilování či marketing při nabízení služeb. 

 

Na základě privátní autonomie, tedy toho, že podnikatel je vlastníkem údajů, které o něm veřejná 

správa zpracovává, by měl být umožněn opt out z takového předávání. Jako nevhodnější řešení pro 

nově zapisované podnikatele se jeví zřízení seznamu Robinsonů podle § 5 odst. 9 zákona o ochraně 

osobních údajů, kde by již při zápisu podnikatele mu bylo dáno na výběr, zda si přeje či nepřeje 

umožnit předávání svých údajů soukromému sektoru. U stávajících podnikatelů by to měla být nová 

žádost o opt out, jak ÚOOÚ normativně navrhl. 

 

 

 

 

 

Vyhověno 

v dohodnutém znění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhověno  

v dohodnutém znění. 
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Z legislativně technického hlediska je na rozhodnutí, zda to normovat jasněji pomocí pojmu 

„soukromý sektor“ po vzoru § 36a odst. 3 písm. h) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), což není tak obvyklé, nebo přesněji, 

avšak méně čitelně, negativně zákazem předání údajů mimo soustavu ISVS. 

Úřad pro 

technickou 

normalizaci, 

metrologii a státní 

zkušebnictví 

Bez připomínek  

Úřad průmyslového 

vlastnictví 

Bez připomínek  

 

 

 

Svaz obchodu a 

cestovního ruchu 

ČR 

 

A. OBECNÁ PŘIPOMÍNKA  

 

S návrhem novely souhlasíme. Do budoucna bychom však uvítali, kdyby z omezení podnikatelské 

činnosti mohly živnostenské úřady samy v jednoznačných případech povolovat výjimky. Takové 

výjimky by bylo možno udělovat, pokud by zájemce o živnostenské oprávnění prokázal, že k úpadku 

nedošlo jeho vinou, ale např. v důsledku vyšší moci a podobně. Jde o to, že zejména u volných 

živností může v důsledku povodně, dlouhodobé uzavírky ulice při její opravě a podobně, dojít k 

úpadku podnikatele - živnostníka, aniž by tomu mohl rozumným způsobem zabránit. 

 

B. ZÁSADNÍ KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY  

 

Návrh úpravy § 18 tržního řádu v rámci živnostenského zákona směřuje k odstranění současné praxe, 

kdy odlišný přístup obcí na území ČR a nesjednocené podmínky při jeho vydávání výrazně 

komplikují situaci pro podnikatelské subjekty. Stanovení jednoznačných fakultativních a 

obligatorních náležitostí tržního řádu považujeme za žádoucí řešení, které zpřehlední stávající stav.  

 

Pokud jde o stanovení zákazu některých forem prodeje nebo poskytování služeb mimo provozovnu 

(např. podomní prodej) nařízením obce, jde o očekávanou změnu, která reflektuje stávající 

 

 

Vysvětleno – v zákoně 

je již upraveno 

(možnost požádat o 

prominutí překážky). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAFQB77T6)



90 
 

judikaturu Ústavního soudu ČR (zejména pak nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 19/11, 

rozhodnutí ze dne 20. 5. 2014 sp. zn. Pl. ÚS 57/13, nález sp. zn. Pl. ÚS 6/15 atd.).   

 

Připomínka k § 18 – doplnění textu: 

„Za podomní prodej se nepovažuje prodej zboží a poskytování služeb podnikatelem mimo stálou 

provozovnu v nemovitosti užívané spotřebitelem, pokud si spotřebitelem s podnikatelem takový 

prodej zboží nebo poskytování služeb výslovně předem sjednali.“  

 

Odůvodnění:  

Jelikož se má tato úprava dotknout otázky regulace podomního prodeje, je nezbytné zahrnout do 

novely definici toho, co je, či není myšleno podomním prodejem (podobně jako např. v tržním řádu 

hl. m. Prahy najdeme ustanovení, že za podomní prodej se pokládá prodej, kdy je bez předchozí 

objednávky dům od domu, byt od bytu nabízeno a prodáváno zboží nebo poskytovány služby). 

Obdobná situace se objevuje také při vymezení pochůzkového prodeje. Je přitom jasné, že vynechání 

vymezení těchto pojmů v zákoně bude i nadále způsobovat nedůvodné rozdíly v jednotlivých obcích 

a v některých případech pak až neústavnost právních předpisů obce. Domníváme se, že tímto 

způsobem je současně možné odlišit seriózní přímý prodej od nekalých praktik podomních prodejců. 

Samozřejmostí je pak respektování tendencí judikatury, která říká: „Prodej zboží a poskytování 

služeb mimo provozovnu musí vždy zůstat dovoleno alespoň v rozsahu, který umožní skutečnou 

realizaci uvedeného základního práva (pozn. právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou 

činnost) v obci, zákaz nelze tedy vyslovit obecně a plošně vůči všem typům prodeje mimo provozovnu. 

 

 

 

 

Vysvětleno – úprava 

by byla nadbytečná, 

neboť dohodne-li si 

zákazník schůzku 

doma, nejedná se o 

podomní prodej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svazu českých a 

moravských 

spotřebních 

družstev 

 

 

Doporučujeme pouze níže uvedené formální úpravy: 

1) K bodu 17 § 18 odst. 1 v první větě nahradit slova „a pro“ slovem „případně“. 

    Odůvodnění: obec může rozhodnout, že služby nebudou poskytovány vůbec. 

 

 

 

 

Vysvětleno. 
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2) K bodu 17 §18 odst. 1 před dosavadní písm. a) vložit nové písm. a) tohoto znění: „a) omezit 

sortiment prodávaného zboží, případně rozsah poskytovaných služeb,“  

     a dosavadní písm. a) až f) přečíslovat. 

     Odůvodnění: obec by měla mít možnost rozhodnout např. o tom, že na tržišti budou prodávány 

pouze potraviny, nebo ovoce a zelenina, apod. 

Vysvětleno. 

 

 

 

 

 

 

Svaz českých a 

moravských 

výrobních družstev 

Bez připomínek  

Sdružení 

podnikatelů a 

živnostníků ČR 

Bez připomínek  

 

 

 

Asociace malých a 

středních podniků a 

živnostníků ČR 

A. Zásadní připomínky k předkládanému materiálu: 

 

1. Připomínka: V § 7 odstavec 4 zní: 

„Pokud je v rámci odborné způsobilosti vyžadována odborná způsobilost a praxe v oboru, rozumí 

se jí pro účely tohoto zákona výkon odborných činností náležejících do oboru živnosti výhradně a 

osobně osobou samostatně výdělečně činnou v oboru na základě příslušného oprávnění k 

podnikatelské činnosti, osobou pověřenou vedením závodu nebo organizační složky závodu, 

odpovědným zástupcem, osobou bezprostředně odpovědnou za řízení činnosti, která je předmětem 

živnosti, nebo osobou vykonávající samostatné odborné práce odpovídající oboru živnosti v 

pracovněprávním vztahu, služebním, členském nebo obdobném poměru (dále jen „pracovněprávní 

vztah“). Za příbuzné obory se považují obory, které užívají stejných nebo podobných pracovních 

postupů a odborných znalostí. Zahájení výkonu praxe je fyzická osoba povinna ohlásit 

příslušnému živnostenskému úřadu a sdělit údaje o subjektu, který výkon praxe zajišťuje.“ 

 

Odůvodnění: 

 

Příslušným ustanovením jsou definovány základní podmínky výkonu praxe v oboru v případě, že je 

živnostenským zákonem vyžadována jako podmínka pro vydání živnostenského oprávnění. Stávající 

 

 

 

Vysvětleno – je 

zjevné, že praxe musí 

být vykonávána 

výhradně osobně. 

Požadavek na ohlášení 

zahájení výkonu praxe 

živnostenskému úřadu 

nelze realizovat, praxe 

v oboru může být 

získána v průběhu 

celého profesního 

života a není reálné, 

aby živnostenským 

úřadům bylo zahájení 

jejího výkonu 

oznamováno. 
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právní úprava však pouze vymezuje, u jakého subjektu má být praxe vykonávána. Vzhledem k tomu, 

že žadatelé o vydání živnostenského oprávnění často reálně praxi nevykonávají, dochází tak 

k obcházení požadavku na výkon odborné praxe. Důvodem tohoto obcházení je skutečnost, že 

samotný výkon praxe není žádným subjektem kontrolován. Proto by měl být výkon praxe 

kontrolován. Jako nejvhodnější subjekt se v tomto případě jeví živnostenský úřad, který vede seznam 

živnostníků, a může tedy ověřit, že je praxe vykonávána u osoby, která je k tomu odborně způsobilá.  

 

2. Připomínka: V § 11 odst. 11 odst. 1 zní: 

(1) Podnikatel může provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce. Odpovědný 

zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která kterému odpovídá za řádný provoz 

živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k němu podnikateli ve smluvním 

vztahu. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než čtyři  dva 

podnikatele. 

Odůvodnění: 

 

Zákazníci často poukazují na nekvalitní provedení zakázek či malou odbornost. Je vcelku logické, 

že pokud se má této odpovědný zástupce účastnit podnikání v potřebném rozsahu, s každým dalším 

závazkem se riziko zanedbání povinností zvyšuje. Z uvedených důvodů proto navrhujeme vrátit se  

k původní právní úpravě platné v roce 2006, která omezovala počet podnikatelů, pro které může 

jedna fyzická osoba vykonávat funkci odpovědného zástupce, na dva podnikatelské subjekty.  Pokud 

odpovědný zástupce souhlasil s ustanovením do této funkce pro tři podnikatele, mohl být stižen za 

toto jednání pokutou ve výši do 50 000 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno – je třeba 

přistupovat ke všem 

živnostem přiměřeně 

bez neodůvodněných 

rozdílů; počet čtyř 

podnikatelů, pro které 

může odpovědný 

zástupce činnost 

vykonávat, odpovídá i 

úpravě v nařízení 

Evropského 

parlamentu a Rady 

(ES) č. 1071/2009 ze 

dne  21. října 2009, 

kterým se zavádějí 

společná pravidla 

týkající se závazných 

podmínek pro výkon 

povolání podnikatele 

v silniční dopravě a 

zrušuje směrnice Rady 

96/26/ES. 
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3. Připomínka: § 18 

Navrhujeme do § 18 doplnit odstavec (5) obsahující následující definici: 

 

„Za podomní prodej se nepovažuje prodej zboží a poskytování služeb podnikatelem mimo 

stálou provozovnu v nemovitosti užívané spotřebitelem, pokud si spotřebitel s podnikatelem 

takový prodej zboží nebo poskytování služeb výslovně předem sjednali.“  

 

Odůvodnění: 

 

Vzhledem k tomu, že se má tato úprava dotknout otázky regulace podomního prodeje, je nezbytné 

zahrnout do novely definici toho, co je či není myšleno podomním prodejem (podobně jako např. v 

tržním řádu hl. m. Prahy najdeme ustanovení, že za podomní prodej se pokládá prodej, kdy je bez 

předchozí objednávky dům od domu, byt od bytu nabízeno a prodáváno zboží nebo poskytovány 

služby). Obdobná situace se objevuje také při vymezení pochůzkového prodeje. Je přitom jasné, že 

vynechání vymezení těchto pojmů v zákoně bude i nadále způsobovat nedůvodné rozdíly v 

jednotlivých obcích a v některých případech pak až neústavnost právních předpisů obce. Domníváme 

se, že tímto způsobem je současně možné odlišit seriózní přímý prodej od nekalých praktik 

podomních prodejců. Nepochybně tak budou respektovány tendence judikatury, která říká: „Prodej 

zboží a poskytování služeb mimo provozovnu musí vždy zůstat dovoleno alespoň v rozsahu, který 

umožní skutečnou realizaci uvedeného základního práva (pozn. právo podnikat a provozovat jinou 

hospodářskou činnost) v obci, zákaz nelze tedy vyslovit obecně a plošně vůči všem typům prodeje 

mimo provozovnu.“ 

 

4. V § 21 odstavec 1 zní: 

„(1) Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti se prokazuje dokladem nebo doklady o 

a) řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příslušném oboru vzdělávání a 

dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru nebo dokladem o řádném složení zkoušky 

z úplné profesní kvalifikace v příslušném oboru dle příslušného právního předpisu1 a 

dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru, 

 

Vysvětleno – úprava 

by byla nadbytečná, 

neboť dohodne-li si 

zákazník schůzku 

doma, nejedná se o 

podomní prodej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno – jednalo 

by se o významné 

zpřísnění vstupu do 

podnikání, které může 

vést k neuplatnění 

absolventů v některých 

oborech na trhu práce. 
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 b) řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou a s výučním listem v příslušném 

oboru vzdělání, nebo s předměty odborné přípravy v příslušném oboru a dokladem o vykonání 

jednoroční praxe v oboru, 

 c) řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příslušném oboru vzdělání a dokladem o 

získání úplné profesní kvalifikace v příslušném oboru dle příslušného právního předpisu. 1, 

nebo vykonání jednoroční praxe v oboru  

d) řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné oblasti studijních programů a studijních 

oborů a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru, 

 e) řádném složení úplné profesní kvalifikace v příslušném oboru dle příslušného právního 

předpisu 1 a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru.  
 

1 Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně 

některých zákonů 

Odůvodnění: 

 

V případě požadavku živnostenského zákona na prokázání odborné způsobilosti, je podle stávající 

právní úpravy možné tuto způsobilost prokázat dokladem o řádném ukončení příslušného vzdělání. 

Tento požadavek se však jeví jako nedostatečný z důvodu, že v praxi žadatelé o vydání 

živnostenského oprávnění nemají v podstatě žádné zkušenosti s výkonem činnosti jako osoby 

samostatně výdělečně činné, a nevědí tak, jaké povinnosti jim legislativa jako osobám samostatně 

výdělečně činným ukládá. Zavedení požadavku jednoroční praxe se tak jeví jako způsob, jak 

připravit žadatele o vydání živnostenského oprávnění na situace, se kterými se při výkonu živnosti 

setkají. Jednoroční praxe zajistí, že žadatel bude dostatečně připraven na živnostenské podnikání po 

stránce odborné, kdy odborné zkušenosti nabude praxí v oboru. 
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5. § 22 se zrušuje  

Odůvodnění: 

 

V současné době je možné odbornou způsobilost prokázat doklady o řádném ukončení příslušného 

stupně vzdělání v příslušném oboru nebo získáním úplné profesní kvalifikace. Dále je pak možné 

odbornou způsobilost prokázat alternativně dokladem o řádném ukončení příslušného stupně 

vzdělání v příbuzném oboru, dokladem o řádném ukončení rekvalifikace nebo dokladem o vykonání 

šestileté praxe.  

 

Vzhledem k možnosti získání úplné profesní kvalifikace doložené dokladem vydaným 

autorizovanou osobou dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího 

vzdělávání a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů tak, jak jsou pro odpovídající 

povolání stanoveny v Národní soustavě kvalifikací, lze mít za to, že možnost prokázání odborné 

způsobilosti příslušným stupněm vzdělání v příbuzném oboru je nadbytečné. Z praxe je dále zřejmé, 

že absolventi rekvalifikačních kurzů nejsou na výkon živnostenského podnikání vybaveni 

potřebnými odbornými znalostmi a zkušenostmi, stejně jako absolventi vzdělávání v příbuzném 

oboru. Nadto není z žádného právního předpisu zřejmé, co je oborem příbuzným. Možnosti 

alternativního prokazování odborné způsobilosti se tedy jeví jako nadbytečné. 

 

 

6. Doplnění § 60a 

V ustanovení § 60a navrhujeme vložit za odst. 1 nový odstavec 2 ve znění uvedeném níže a původní 

odstavec 2 označit jako odstavec 3. 

§ 60a 

(1) 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, poskytování služeb podle § 69a a na podmínky 

provozování živnosti uložené v rozhodnutí o udělení koncese. 

Vysvětleno – jednalo 

by se o nepřiměřené 

zpřísnění vstupu do 

podnikání, které by 

dopadlo i na 

podstatnou část 

stávajících podnikatelů 

v řemeslných 

živnostech.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno – 

navrhovaný rozsah 

živnostenské kontroly 

vyplývá z obecněji 

formulovaného 

ustanovení odstavce 1. 
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(2) Živnostenská kontrola podle odst. 1 se vztahuje i na osoby, které vykonávají činnosti 

odpovídající obsahové náplni živností, obsažených v přílohách 1 – 5 tohoto zákona. 

(3) Živnostenské úřady kontrolují dodržování povinností při značení lihu a nakládání s lihem podle 

zákona upravujícího povinné značení lihu, pokud porušení těchto povinností zjistí při výkonu své 

jiné působnosti, dodržování povinností při značení tabákových výrobků podle zákona upravujícího 

spotřební daně a dodržování zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků podle zákona 

upravujícího spotřební daně. Zjistí-li, že došlo k porušení povinnosti nebo porušení zákazu, sdělí 

tuto skutečnost bezodkladně správci spotřební daně. 

 

Odůvodnění: 

 

Nově doplněný odst. 2 má za cíl umožnit živnostenským úřadům kontrolu, která by zajistila 

zdokumentování a postih přestupků jak je  specifikován v § 61, odst. 1 živnostenského zákona, viz 

níže. 

(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku dále tím, že provozuje  činnost, která je 

a) živností volnou, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění,  

b) předmětem živnosti řemeslné nebo vázané, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění, 

nebo 

c) předmětem živnosti koncesované, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění. 

 

Požadavkem této úpravy je dosáhnout stavu, kdy platí pro všechny řemeslníky stejná pravidla, 

jejichž splnění je navíc vyžadováno zákonem. Osoby, vykonávající řemeslné a jiné živnosti, by tak 

měly splňovat požadavky na konkrétní činnosti, které jim přináší zisk, rovnocenně s osobami, které 

jsou držiteli příslušného živnostenského oprávnění. V praxi dochází k nekontrolovanému nárůstu 

aktivit osob, které nemají žádné živnostenské oprávnění a provádějí činnost v režimu volné, 

řemeslné nebo vázané nebo disponují pouze živností volnou a přesto provádějí činnosti spadající do 

živnosti řemeslné nebo vázané. V důsledku dochází ke snížení kvality práce, ohrožení bezpečnosti a 

k práci bez řádných účetních dokladů. 
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7. Doplňuje se § 82, který zní: 

 

„(1) Podnikatel, který je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn podnikat v oboru 

Kominictví, může v této činnosti pokračovat po dobu 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona. Požádá-li podnikatel v této lhůtě živnostenský úřad o koncesi pro podnikání v oboru 

Kominictví, může na základě oprávnění podle věty první pokračovat v podnikání do doby 

pravomocného rozhodnutí o udělení koncese, nebo o zamítnutí žádosti o koncesi, anebo 

o zastavení řízení. Marným uplynutím lhůty k podání žádosti o koncesi pro obor kominictví 

zaniká. 

(2) Přijetí žádosti o koncesi podle bodu 1 nepodléhá správnímu poplatku.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno – není 

důvod zařazovat 

živnost „ Kominictví“ 

do koncesovaných 

živností, u nichž se 

vyžaduje státní 

povolení – koncese, 

jejíž udělení je 

zpravidla vázáno na 

podmínky provozování 

živnosti stanovené 

živnostenským 

úřadem, nebo na 

vyjádření některého 

orgánu státní správy ke 

splnění konkrétních 

požadavků 

stanovených jiným 

právním předpisem, 

než je živnostenský 

zákon. Z uvedených 

důvodů není na místě  

ani stanovovat 

přechodná ustanovení 

pro pokračování 

v provozování živnosti 

při změně právní 

úpravy. 
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B. Konkrétní zásadní připomínky nad rámec předkládaného materiálu 

 

Na základě intenzívní spolupráce s řemeslnými cechy a společenstvy v rámci projektu AMSP ČR 

ROK ŘEMESEL 2016 byly diskutovány podmínky stanovené živnostenským zákonem pro 

jednotlivé živnosti, přičemž představitelé i členové těchto společenstev připomínkovali nevhodně 

nastavené parametry a nedostatečné požadavky na kvalifikaci, které mohou způsobovat nižší kvalitu 

odvedeného díla nebo ohrozit zdraví zákazníka. 

 

S ohledem na výše uvedené předkládáme následující připomínky jednotlivých společenstev: 

 

 

1. Připomínka k Příloze č. 1 Živnosti řemeslné  

 

Navrhujeme rozšířit název a obsah řemeslné činnosti „Malířství, lakýrnictví, natěračství“ o 

„tapetářství“. Nový název by měl znít: „Malířství, lakýrnictví, natěračství a tapetářství“. 

 

V návaznosti na tuto úpravu v Příloze č. 1 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb. - „Obsahové náplně 

živností řemeslných“ navrhujeme text upravit následovně: 

 

Malířství, lakýrnictví, natěračství a tapetářství 

 

Malířské, lakýrnické, a natěračské a tapetářské práce v interiéru a exteriéru novodobých i 

historických objektů; příprava podkladů pro malbu, odstraňování starých maleb, úprava povrchů 

pomocí malířských směsí a stěrek, jejich uhlazení, přebroušení, bandážování, penetrování a izolace 

skvrn. Provádění maleb vápenných, klihových, disperzních, silikátových a dalších, včetně jejich 

tónování; provádění a obnova linkrust, zdobné malířské techniky, válečkování, linkování, 

šablonování, batikování, dekorační nástřiky, speciální malířské techniky. Lakování a natírání kovů, 

dřeva, plastů, omítek, betonů a dalších materiálů. Aplikace speciálních laků, nátěrů a technik 

(patinování, mramorování, fládrování, nástřiky a podobně). 

 

V rámci živnosti lze provádět v  Veškeré tapetářské práce s úpravou podkladů, lepení dekoračních 

prvků (lišty, rozety, bordury a jiné), zlacení, písmomalířské práce, přípravu podkladů pod laky a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno – v rámci 

živnosti „ Malířství, 

lakýrnictví, 

natěračství“ je možno 

podle obsahové náplně 

této živnosti (upraveno 

nařízením vlády  

č. 278/2008 Sb.) 

provozovat i 

tapetářství, naopak 

není z hlediska 

ochrany veřejného 

zájmu nutné, aby 

samotné tapetářství 

bylo regulovanou 

činností, a proto není 

potřeba tuto činnost do 

názvu živnosti 

doplňovat. Nařízení 

vlády č. 278/2008 Sb., 

není proto důvodné 

měnit. 
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nátěry (tmelení, broušení, napouštění a podobně), odstraňování starých laků a nátěrů mechanickou 

nebo chemickou cestou a žárové nebo plazmové nástřiky kovových i nekovových materiálů. 

 

V Příloze č. 4 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb. – „Obsahové náplně živností volných podle 

jednotlivých činností“ navrhujeme text upravit následovně: 

 

45. Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti 

pro stavby, zejména zemní práce, terénní úpravy prováděné v souvislosti se stavební činností, 

výkopové práce, průzkumné vrtné práce sloužící k získání doplňujících údajů pro dokumentaci 

staveb, odvodňování staveniště, provádění technické rekultivace (využití skrývaných zemin, terénní 

úpravy pozemků, výsypek, odvalů včetně přípravy pozemků pro biologickou rekultivaci, úprava 

vodního režimu, meliorační opatření) a podobně. Činnosti spojené zejména s dokončováním, 

úpravou a obnovou staveb prováděné bez přímé vazby na vlastní stavební činnost, zejména 

tapetování pokládání textilních podlahových krytin, montáž okenního a dveřního těsnění, markýz, 

rolet, žaluzií, protislunečních fólií, čištění fasád domů horkou párou, pískem, spárování panelů a 

další obdobné práce. Specializované stavební činnosti, zejména studnařské práce (čištění a 

dezinfekce studní, zřizování trubních, to je vrtaných studní v délce do 30 m, pokud nejde o 

hydrogeologický průzkum, vystrojování trubních studní, rekonstrukce povrchových studní, 

pramenních jímek z prefa výpustí, podchycování a odvádění pramenů trubkami, zachycování 

plošných průsaků vybetonováním a podobně), dlaždičské práce (zhotovování dlažeb pozemních 

komunikací a podobně), potrubářské práce, šamotářské práce, včetně provádění vyzdívek 

průmyslových pecí, vložkování komínů a jiná obdobná činnost. Provádění lešenářských prací 

(montáže a demontáže lešení a pracovních plošin). Činnosti spojené s prováděním drobných 

bouracích prací a úklidových prací na stavbách. 

 

Obsahem činnosti nejsou zemní práce, které jsou hornickou činností nebo činností prováděnou 

hornickým způsobem, ani odstraňování staveb podle stavebního zákona. Obsahem činnosti dále 

nejsou zednické, stavebně-tesařské, pokrývačské, kamnářské, obkladačské, štukatérské, malířské, 

lakýrnické, a natěračské a tapetářské práce, obkládání sádrokartonem a další práce, jež jsou 

předmětem řemeslných živností, ani kladení podlah vlysových, parketových, palubových, 

korkových, mozaikových, stěrkových a litých. 
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Odůvodnění: 

 

Rozšíření současného názvu živnosti „Malířství, lakýrnictví, natěračství“ o tapetářství má za cíl 

především zpřesnění názvu živnosti, aby lépe odpovídala skutečnosti a zanesla do názvu živnosti 

tento odborný a samostatný obor. 

Navrhovaná úprava je v souladu s Národní soustavou vzdělávání a s jednotlivými kvalifikacemi i 

úplnou kvalifikací. Jedná se pouze o zpřesnění živnosti, nikoli o zavedení nové živnosti.  

 

 

2. Připomínka k Příloze č. 1 Živnosti řemeslné  

 

Navrhujeme vložit do živnostenského zákona, přílohy č. 1, novou řemeslnou živnost „Montáž 

suchých staveb“, a to odděleně od řemeslné živnosti „Zednictví“. 

 

Výše uvedenou změnu promítnout i do jmenovaného Nařízení vlády č. 278/ 2008 Sb., a to tak, že 

popis se upraví a vytvoří skupinu Montáž suchých staveb s popisem:  

 

„Provádění montáží nosných a nenosných příček, rovných a šikmých stropních podhledů (i 

zavěšených), montáž suchých podlah a obkladů stěn, sloupů a různých instalací konstrukcemi v 

systému „suchých staveb“ (např. sádrokartonů, sádrovlákna apod.) podle stanovených 

technologických postupů, včetně konstrukcí s požadavky na protipožární odolnost při 

rekonstrukcích, nástavbách, vestavbách i novostavbách obytných a průmyslových objektů. 

Zhotovování lehkých přestavitelných příček, dvojitých instalačních podlah, instalačních šachet, 

příček systémy suché výstavby (sádrokartonu, sádrovlákna, cementotřísky, dřevotřísky apod.) či 

jiných obdobných bloků nebo panelů a speciálních akustických konstrukcí.  V rámci živnosti lze 

dále provádět bourání konstrukcí prováděné systémy suchých staveb nebo jejich sanace.“  

 

V této souvislosti je nutné upravit (zredukovat) Nařízení vlády č. 278/ 2008 Sb. obsahovou náplň 

„Zednictví“ o práce obsažené v řemeslu MSS. 

 

Odůvodnění:  

„Montáž suchých staveb“ je činnost, která již byla v dřívější úpravě považována za samostatnou 

živnost, avšak tento status pozdější novelou ztratila a byla podřazena pod živnost „Zednictví“. Na 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno – není na 

místě omezovat rozsah 

živnostenského 

oprávnění podnikatele, 

který v rámci živnosti 

„Zednictví“ může 

vykonávat bez 

omezení „Montáž 

suchých staveb“ a 

případně i navazující 

zednické, obkladačské 

a štukatérské práce. 

Absolventi učebního 

oboru „ Montáž 

suchých staveb“ 

mohou prokázat 

dokladem o vyučení 

odbornou způsobilost 

pro živnost 

„Zednictví“. 

Z uvedeného důvodu 

není ani na místě   

měnit nařízení vlády  

č. 278/2008 Sb. 
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tuto změnu ovšem nezareagovaly některé ostatní předpisy, které ji stále rozeznávají jako 

samostatnou činnost.  V rámci Národní soustavy kvalifikací (celostátně uznávaných) je kvalifikace 

„Montér suchých staveb (36-66-H)“ samostatně, resp. odděleně od jiných zednických kvalifikací.  

Navrhujeme proto její opětovně osamostatnění, neboť kromě zpřehlednění právního stavu se tím 

lépe vystihne poměrně zásadní odlišnost od živnosti „Zednictví“. 

Suchá výstavba je v současnosti ve stavebnictví nejrychleji se rozvíjejícím oborem. Její podíl rok od 

roku stoupá a nahrazuje „tradiční“ technologie. Představuje nejsnadnější a nejrychlejší způsob řešení 

nejenom při nové výstavbě, ale zejména při rekonstrukcích staveb.  

V rámci stávajících učebních oborů na středních školách je stále, a oprávněně, obor montér suchých 

staveb a obor zedník oddělen, ale i obsah a rozsah prací těchto oborů je naprosto odlišný. Absolventi 

po závěrečných zkouškách získají výuční list s názvem Montér suchých staveb.  

 

Jedná se o zcela samostatný stavební obor.  

 

 

3. Připomínka k Příloze č. 1 Živnosti řemeslné  
 

Navrhujeme vložit do živnostenského zákona, přílohy č. 1, novou řemeslnou živnost 

„Obkladačství“, a to odděleně od řemeslné živnosti „Zednictví“. 

 

Odůvodnění:  

1. Navržená změna respektuje vývoj oboru obkládání, kdy v posledním období došlo k významnému 

technickému rozvoji a v důsledku toho došlo ke změnám v charakteru práce obkladače. Obkládání 

je náročnou montážní činností vyžadující specializaci a tím i jiné kvalifikační předpoklady. Profese 

obkladače v sobě integruje řadu vysoce specializovaných znalostí a dovedností z různých 

technických oborů, které se promítají do jeho úkolů, znalostí, dovedností a kompetencí. Tyto rozdíly 

lze dokumentovat nejen nezbytným vybavením speciálním nářadím, ale také používáním IT 

technologií pro navrhování a provádění obkladačských prací apod. Činnost obkladače se již 

neslučuje s obsahovou náplní řemeslné živnosti „Zednictví“. Současné pojetí je již zastaralé a 

neodpovídá dosavadnímu technickému rozvoji a požadavkům na kvalitu a přesnost obkládání. 

Obkladač pracuje v dimenzích setin milimetrů až milimetrů, používá materiály, které zedník ke své 

běžné práci nepotřebuje. Podle současných prognóz obkládání bude jednou z posledních řemeslných 
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činností při výstavbě. Začlenění obkladače do řemeslné živnosti „Zednictví“ degraduje profesi 

„Obkladač“.  

2. Vývoj výuky profese “Obkladač“ si vyžaduje změny ve středním školství a zavedení samostatného 

oboru vzdělání „Obkladač“ a nikoli jen specializaci „Zedník-Obkladač“. 

3. Zavedení řemeslné živnosti „Obkladačství“ posiluje vztah k technickému vzdělávání a především 

umožňuje zvýšení společenské prestiže řemeslných oborů. 

4. Neprovedení změny v živnostenském zákoně znamená zaostávání a popírání technického rozvoje 

ve stavebnictví a s tím vytváření podmínek pro nízkou kvalitu práce a šedou ekonomiku a nemožnost 

definování kvalifikačních předpokladů pro provádění obkladů a dlažeb.  

5. Zavedení řemeslné živnosti znamená podporu ochrany spotřebitele. Je třeba si uvědomit, že 

současné znalosti zedníka již nepostačují k provedení kvalitních obkladačských prací, což je v 

současné době velmi citelné, protože neumí pracovat s novými obkladovými materiály (např. 

velkoformátové prvky o velikosti hrany až 3000 mm nebo mozaiky), neznají nové technologie 

pokládky, neznají principy používání stavební chemie, neznají principy přípravy podkladů, neumí 

pracovat s moderním nářadím apod. 

6. Chybějící zařazení řemeslné živnosti „Obkladač“ znamená znevýhodnění profese obkladače vůči 

již zavedeným řemeslným živnostem jako např. „Malířství, natěračství … a dalších srovnatelných 

řemeslných živnosti, uvedené v příloze č. 1, část A. 

 

4. Připomínka k Příloze č. 1 Živnosti řemeslné a k Příloze č. 5 Seznam živností, jejichž výkon 

je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost a 

odborné způsobilosti pro výkon těchto činností.  

Navrhujeme v Příloze č. 1 Živnosti řemeslné, Část B, vypustit živnost „Kominictví“. V Příloze č. 5 

Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími 

odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností se doplňuje: 

 

V příloze č. 1 část B se vypouští živnost „Kominictví“ 

V příloze č. 5 „Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými 

osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností (k § 7 

odst. 6)“ se doplňuje: 
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Příloha č. 5 k zákonu č. 455/1991 Sb. 

Živnost Požadovaná odborná způsobilost Poznámka 

1 2 3 

Kominictví d) řádné ukončení středního vzdělání s výučním 

listem v oboru Kominík (36-56-H/01), 

e) osvědčení o rekvalifikaci *) pro příslušnou 

pracovní činnost vydané zařízením 

akreditovaným podle zvláštních právních 

předpisů, nebo zařízením akreditovaným 

Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy 

f) získání příslušné profesní kvalifikace tak, jak 

je pro odpovídající činnost stanovena v 

Národní soustavě kvalifikací **) 

 

*) vyhláška č. 

176/2009 Sb., kterou 

se stanoví náležitosti 

žádosti o akreditaci 

vzdělávacího 

programu, organizace 

vzdělávání v 

rekvalifikačním 

zařízení a způsob jeho 

ukončení 

**) zákon č. 179/2006 

Sb., o ověřování a 

uznávání výsledků 

dalšího vzdělávání a o 

změně některých 

zákonů (zákon o 

uznávání výsledků 

dalšího vzdělávání) 

Odůvodnění 

Hodnocení a dopady regulace 

1. Důvod předložení a cíle 

1.1. Definice problému 

Důvodem předložení návrhu je zajistit odbornou způsobilost osob přímo provádějících úkony, 

jejichž prostřednictvím je zajišťována ochrana zdraví, životů a majetku osob při provozu spotřebičů 

paliv a spalinových cest v objektech pro podnikání, bydlení a rekreaci. Proto je pro řešení této situace 

vhodné využít stávající znění ŽZ § 7 odstavec 6: 

„Podnikatel je povinen zajistit výkon činností, které jsou obsahem živností uvedených v příloze č. 5 

k tomuto zákonu, pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti, které jsou 

v této příloze stanoveny. Zvláštní právní předpisy stanovující odbornou způsobilost fyzických osob 

pro výkon určité živnosti nejsou tímto ustanovením dotčeny. Podnikatel vede o osobách splňujících 

do přílohy č. 3  

živnostenského 

zákona, i když je 

přeřazení živnosti do 

koncesovaných 

živností uváděno 

v návrhu ust. § 82  

( v podstatě 

přechodných 

ustanovení). Pro 

zařazení živnosti do 

koncesovaných 

živností není důvod – 

viz komentář 

k navrženému ust. § 82 

 

 

 

 

 

Při vynětí živnosti 

z řemeslných živností 

není možno upravovat 

specifické požadavky 

v příloze č. 5, protože 

v ní jsou upravovány 

požadavky na výkon 

činností v této příloze 

uvedených živností, 

což v případě živnosti 

volné vzhledem 

k jejímu obecnému 

charakteru není možné.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAFQB77T6)



104 
 

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.“ 

1.2. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Živnost kominictví je v současné době živností řemeslnou vedenou v příloze 1 ŽZ. Podnikání 

v tomto oboru se v současné době věnuje několik tisíc živnostníků, z nichž stále větší počet využívá 

k podnikání institut odpovědné osoby. Služby přímo související s ochranou zdraví, života a majetku 

osob (zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění platných předpisů část třetí § 43 a další) 

tedy fyzicky zajišťují vlastníci živnostenského listu v oboru kominictví, kteří nemají ani nejmenší 

vzdělání v oboru kominictví a ani žádné jiné odborné znalosti v oboru kominík. Jejich činnost 

„kontroluje“ odpovědná osoba, např. vyučený kominík ve věku 65 let, jehož trvalé bydliště je na 

Obecním úřadě obce 350 km vzdálené od místa podnikání vlastníka živnostenského listu. 

Pozn.: Příklady, stížnosti, a další věcné důkazy jsou k dispozici v kanceláři Společenstva kominíků 

ČR. Mnoho případů podvodů, neodborně provedené práce a dalších porušení právních předpisů řeší 

ČOI a krajské útvary Hasičského záchranného sboru ČR. 

1.3. Identifikace dotčených subjektů 

Subjektem, kterého se předmětná regulace dotkne, je podnikatel provádějící kominické práce podle 

zvláštních právních předpisů, kterými jsou zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění 

platných předpisů a vyhláška č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty a kteří 

k fyzickému provádění této činnosti nemají potřebné odborné znalosti, vzdělání a praxi. 

Podnikatelů, kteří v oboru podnikají v souladu se zvláštním právním předpisem a mají potřebné 

vzdělání a praxi v oboru, se regulace nedotkne. Budou pouze požádáni příslušným živnostenským 

úřadem o předložení dokladů o dosaženém odborném vzdělání a praxi – pokud už úřad uvedené 

doklady nemá k dispozici. 

Subjektem dopadů regulace budou i živnostenské úřady, které budou změnu realizovat. 

Nepřímo se regulace dotkne i spotřebitelů, jimž výrazně omezí riziko spojené s neodborně 

prováděnými službami v oblasti provozní a požární bezpečnosti spotřebičů a spalinových cest. 

1.4. Popis cílového stavu 

Cílem navrhované právní úpravy je zajistit provozování kominických prací osobami s dostatečnou 

odbornou erudicí. Živnost kominictví by byla zařazena do přílohy č. 5 - Seznamu živností, jejichž 

výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, 

a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností. Tímto opatřením bude zajištěna odborná úroveň 

držitelů živnostenských listů a osob provádějících práce, které přímo souvisí s ochranou zdraví, 

Odbornou způsobilost 

pro výkon některých 

konkrétních odborných 

činností spadajících do 

živnosti „Kominictví“ 

je vhodnější upravit 

v zákoně o požární 

ochraně, kde je již 

upravena odborná 

způsobilost pro „revizi 

spalinových cest“. 
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životů a majetků osob (zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění platných předpisů a 

vyhláška č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty). Tímto opatřením se zároveň 

umožní kontrolním orgánům – orgány státního požárního dozoru (zákon č. 133/1985 Sb. o požární 

ochraně ve znění platných předpisů) efektivněji kontrolovat a vyžadovat kvalitní provádění 

kominických prací a omezit tak počet požárů (cca 1.000 ročně) a otrav CO (cca 50 ročně) které 

vznikly v souvislosti s nedostatečnou, nebo neodbornou péčí o spalinové cesty. 

Účelem navrhované úpravy není klást neodůvodněné překážky pro vstup do podnikání v dané 

oblasti. Touto úpravou se sledují spíše takové cíle, jako je ochrana spotřebitelů, jejich zdraví, životů 

a majetku a zlepšení podnikatelského prostředí tím, že prostřednictvím převedení živnosti kominictví 

do přílohy 5 ŽZ budou z podnikání eliminovány subjekty, které neprovádějí kominické práce 

odborně a dostatečně, porušují stanovené zákony a technické normy a získávají tak neodůvodněnou 

výhodu oproti jiným, poctivým podnikatelům. 

1.5. Zhodnocení rizika 

Nezavedením regulace provádění kominických prací bude přetrvávat současný neuspokojivý stav 

v uplatňování provozní a požární prevence a nepoctivým podnikatelům umožní nadále provádět 

práce neodborně a nedostatečně a tak okrádat zákazníky a ohrožovat zdraví, životy a majetky osob.  

2. Návrh variant řešení 

Varianta č. 0 – ponechání současného stavu (tzv. varianta „nulová“). 

Péče státu v oblasti ochrany zdraví a majetku občanů se bude nadále zhoršovat. Počty těch, kteří 

zneužívají možnost podnikání na odpovědnou osobu, se neustále zvyšují.  

Varianta č. 1 – živnost kominictví bude přeřazena do přílohy 5 ŽZ, čímž bude zajištěna odborná 

způsobilost osob, přímo provádějících práce ohrožující zdraví, životy a majetek občanů. 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1. Identifikace nákladů a přínosů 

Varianta č. 0 

Ponechání současného stavu s sebou nepřinese žádné další náklady na straně veřejné správy ani na 

straně podnikatelů. 

Zároveň však nemůže přinést efekt zlepšení současného stavu, kdy orgány veřejné správy nemohou 

účinně zaměřit kontrolu na podnikatele v oblasti kominictví, protože uvedenou činnost může 

vykonávat značná a obtížně identifikovatelná množina podnikatelů. Rovněž nepřinese zlepšení 

zajišťovaných úkonů v oblasti protipožární prevence a v oblasti ochrany zdraví občanů. 

Varianta č. 1 
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Přijetím této varianty by vznikly na straně podnikatelských subjektů náklady spojené s tím, že budou 

nuceni požádat o převedení živnosti kominictví do přílohy 5 ŽZ, na straně živnostenských úřadů 

náklady s tímto spojené. Zároveň však přinese značné úspory státnímu rozpočtu na nákladech 

vynaložených na likvidaci požárů, léčbě postižených osob atd. 

3.2. Náklady 

Varianta č. 0 

Náklady jsou nulové. Škody na zdraví a majetku související s nesprávnou, či nedostatečnou údržbou 

spalinových cest dosahují stovek miliónů Kč. 

Varianta č. 1 

Podnikatelé, kteří budou chtít kominickou živnost vykonávat i po nabytí účinnosti tohoto zákona, 

budou muset věnovat průměrně jednorázově zhruba 1 hod. ke splnění povinnosti doplnit požadované 

podklady o odbornosti na příslušný živnostenský úřad. Podle údajů ČSÚ je to cca 150 Kč. 

Na straně živnostenských úřadů se bude jednat o jednorázovou zvýšenou administrativní zátěž 

spojenou s vydáváním rozhodnutí o splnění podmínek a následném přeřazení živnosti do přílohy 5 

ŽZ. Jedná se o administrativní náklady na vydání rozhodnutí, které představují zejména náklady na 

přijetí žádosti, konzultace s podnikatelem, vyhotovení a doručení rozhodnutí, a následně na doručení 

výpisu ze živnostenského rejstříku podnikateli. Lze předpokládat, že vyřízení žádosti podnikatele o 

přeřazení do přílohy 5 si vyžádá maximálně 1 hodinu času na straně úředníka. Při předpokládaném 

počtu podnikatelů, kteří o koncesi požádají (2.000), a průměrné hrubé hodinové mzdě (150,- Kč) by 

náklady činily 300.000,- Kč. Tyto náklady se však nebudou hradit, protože budou uskutečněny 

v rámci stávající pracovní náplně. 

Za vícenáklady na straně živnostenských úřadů spojené s vydáním rozhodnutí o přeřazení živnosti 

do přílohy 5 lze považovat provozní náklady na spotřebovaný papír a počítačové zpracování 

a doručení rozhodnutí a výpisu ze živnostenského rejstříku. Při počtu 2.000 podnikatelů, kterým 

podle předpokladu bude nutno vydat nový živnostenský list (1 stránka) a nákladech 0,52 Kč za 

stránku (údaj vychází ze šetření provozních nákladů na agendu Ministerstva průmyslu a obchodu), 

budou tyto provozní náklady činit cca 2.000,- Kč. Lze očekávat, že cca 80 % z celkového počtu 

podnikatelů, kteří o přeřazení živnosti kominictví do přílohy 5 ŽZ požádají, tak učiní přímo na 

živnostenském úřadě (číslo vychází z výsledků šetření způsobu zpracování jednotlivých podání vůči 

živnostenským úřadům v průběhu roku 2011), kde společně s příslušným úředníkem vyplní 

elektronický formulář přímo na místě. Následně úředník vydá rozhodnutí, a pokud se podnikatel, 

jako jediný účastník řízení, vzdá práva na odvolání, úředník vydá neprodleně výpis z živnostenského 

rejstříku. Zbývajícím 20 % podnikatelů bude rozhodnutí a výpis z živnostenského rejstříku zaslán 
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poštou a k uvedeným nákladům je tedy třeba připočíst náklady na poštovné, které lze odhadnout na 

celkovou částku 30. 000 Kč. 

Vydávání rozhodnutí o přeřazení živnosti kominictví do přílohy 5 ŽZ budou živnostenské úřady 

zajišťovat v rámci své běžné činnosti, na kterou je obcím poskytován příspěvek na zabezpečení 

agend v přenesené působnosti. S ohledem na časté novelizace živnostenského zákona jsou 

transformace živností na novou právní úpravu rutinní záležitostí v praxi živnostenských úřadů 

a stejně, jako tomu bylo i při předchozích změnách týkajících se oprávnění k provozování 

jednotlivých živností, se nepočítá ani v tomto případě s navýšením počtu úředníků, ani s navýšením 

finančních prostředků na výkon státní správy. 

Navrhuje se nezpoplatnit přijetí žádosti o přeřazení živnosti kominictví do přílohy 5 ŽZ podané podle 

přechodných ustanovení s ohledem na to, že změna je vyvolána změnou zákona, a neměla by tedy 

jít k tíži podnikatele. 

 

 

Vyznačení požadovaných změn v přílohách k zákonu č. 455/1991 Sb. 

 

V příloze č. 1 k zákonu č. 455/1991 Sb. část A zní: 

 

Řeznictví a uzenářství 

Mlékárenství   

Mlynářství  

Pekařství, cukrářství 

Pivovarnictví a sladovnictví 

Zpracování kůží a kožešin  

Aplikace, výroba a opravy ortopedické obuvi  

Broušení a leptání skla  

Zpracování gumárenských směsí 

Zpracování kamene 

Slévárenství, modelářství 

Kovářství, podkovářství 

Obráběčství  

Zámečnictví, nástrojářství 

Galvanizérství, smaltérství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno – není 

vhodné zasahovat do 

stávajících řemeslných 

živností navrhovaným 

způsobem a 

destabilizovat  tak 

podnikatelské 

prostředí. Rozdělení 

stávajících řemeslných 

živností a zařazení 

činností, které zasahují 

do dvou nebo více 

řemeslných živností, 

nebo jejich přeřazení 

do živností vázaných 

by znamenalo 

neodůvodněné zvýšení 

administrativní zátěže 

podnikatelů a omezení 
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Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních 

zařízení 

Hodinářství  

Zlatnictví a klenotnictví 

Truhlářství 

Podlahářství 

Výroba a opravy hudebních nástrojů 

Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 

Zednictví  

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 

Montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel 

Vodoinstalatérství, topenářství 

Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 

Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 

Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení 

Izolatérství  

Malířství, lakýrnictví, natěračství a tapetářství 

Oprava karoserií 

Kamnářství  

Opravy silničních vozidel 

Holičství, kadeřnictví 

Čalounictví 

Obkladačství 

Montáž suchých staveb 

 

V příloze č. 1 k zákonu č. 455/1991 Sb. v části A se zrušuje: 

 

Truhlářství, podlahářství 

Klempířství 

V příloze č. 1 k zákonu č. 455/1991 Sb. část B zní: 

 

Barvení a chemická úprava textilií 

Čištění a praní textilu a oděvů 

rozsahu jejich 

živnostenského 

oprávnění. Přeřazením 

činností do živností 

vázaných je spojeno i 

se změnou podmínek 

pro uplatnění 

paušálních výdajů pro 

daň z příjmu  osob 

samostatně  výdělečně 

činných. K přeřazení 

čalounictví 

z neregulovaných  do 

regulovaných živností 

objektivně není a ani  

nebyl navrhovatelem 

uveden žádný závažný 

důvod spočívající 

v ochraně veřejného 

zájmu, který by tuto 

regulaci vstupu do 

podnikání požadavky 

na odbornou 

způsobilost vyžadoval. 
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V příloze č. 1 k zákonu č. 455/1991 Sb. v části B se zrušuje:  

 

Kominictví 

 

V příloze č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb. se doplňuje: 

Předmět podnikání Požadovaná odborná způsobilost Poznámka 

1 2 3 

Tesařství Úplné střední vzdělání v oboru 36-64-

H/001 a tři roky praxe v oboru 

 

 

Pokrývačství Úplné střední vzdělání v oboru 36-69-

H/01 a tři roky praxe v oboru 

 

Klempířství Úplné střední vzdělání v oboru 23-55-

H/01 a tři roky praxe v oboru 

 

 

V příloze č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb. bod 37 zní: 

„Zrušuje se.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 27. října 2016 

 

Vypracoval:  JUDr. Helena Roubíková                                                                          Podpis: …………………………… 
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