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                   VI. 
 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 

 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra dne 15. 3. 2017, s termínem dodání 

stanovisek do 5. 4. 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

Resort Připomínky Vypořádání 

 

Česká národní 

banka 

 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 

dopravy 

 

Bez připomínek. 
 

Ministerstvo 

financí 

  

Doporučující připomínky. 

Ostatní připomínka: 

Z předkládací zprávy a ze zvláštní části odůvodnění 

vyplývá, že novela nařízení vlády č. 278/2008 Sb., 

která má nabýt účinnost dnem 1. července 2017 také 

reaguje v bodech 2, 3 a 12 na novelu živnostenského 

zákona. Upozorňujeme předkladatele, že projednávání 

uvedené novely živnostenského zákona (sněmovní tisk 

č. 1014) bylo dne 22. března 2017 přerušeno 

hospodářským výborem již v prvním čtení a další 

jednání hospodářského výboru bylo svoláno až na 

3. května 2017. S ohledem na návaznost těchto změn 

máme pochybnosti o stanovení data účinnosti na 

 

Akceptováno. 

Nabytí účinnosti nařízení vlády bude upraveno k datu 

1. 10. 2017.  
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1. 7. 2017, neboť by došlo k tomu, že úprava obsahové 

náplně živnosti bude zrušena dřív, než samotná živnost. 

Obdobná situace vzniká i ve vztahu k novele 

živnostenského zákona provedené zákonem 

č. 229/2016 Sb., která nabude účinnosti až 1. 8. 2017.  

Doporučujeme proto nabytí účinnosti tohoto nařízení 

vlády posunout tak, aby odpovídala dni nabytí 

účinnosti uvedených novel živnostenského zákona. 

 

Ostatní připomínka: 

Upozorňujeme na nutnost opravy psaní uvozovek 

v návrhu textu nařízení vlády (uvozovky na začátku 

slova jsou často psány jako "trojité") - týká se to strany 

2 a 3 návrhu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno. 

V novelizačních bodech se před slova v textu uvedeném 

v uvozovkách vkládá čárka, což se opticky jeví jako „trojité“ 

uvozovky. Daná legislativní technika je však u právních 

předpisů běžná a je uvedena například i v čl. 58 odst. 9 

Legislativních pravidel vlády. 

  

Ministerstvo 

kultury 

 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 

obrany 

 

Bez připomínek.  

Ministerstvo práce 

a sociálních věcí  

 

Bez připomínek.  

Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 

spravedlnosti 

 

 

Bez připomínek.  
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Ministerstvo 

školství, mládeže 

a tělovýchovy 

 

Bez připomínek.  

Ministerstvo vnitra 

 

Doporučující připomínky. 

K čl. II: 

Navrhované nařízení vlády by mělo dle svého čl. II 

nabýt účinnosti dnem 1. července 2017. Domníváme 

se, že v případě změn živností týkajících se nakládání 

s výbušninami a střelivem by mělo k nabytí účinnosti 

dojít až dnem 1. srpna 2017, kdy nabývá účinnosti část 

třetí zákona č. 229/2016 Sb. Dle návrhu by po dobu 

jednoho měsíce v případě této koncesované živnosti 

text prováděcího právního předpisu nedopovídal v tu 

dobu účinnému textu zákona. U změn reflektujících 

sněmovní tisk č. 1014 pak bude třeba zohlednit průběh 

legislativního procesu tohoto návrhu zákona na půdě 

Parlamentu. 

 

Připomínky legislativně technické a formálního 

charakteru: 

K čl. I bodům 1 a 2: 

S ohledem na řešení použité v bodech 4 a 5, kdy jsou 

změny u jedné živnosti separátně prováděny ve 

sloupcích „živnost“ a „obsahová náplň živnosti“, 

doporučujeme v bodech 1 a 2 upřesnit, že se dané 

živnosti zrušují včetně jejich obsahové náplně.  

Obecně pak dáváme na zvážení, zda je vhodné používat 

formulace „živnost se zrušuje“ či „živnost se nahrazuje 

živností“, když věcně byly tyto změny provedeny na 

zákonné úrovni. Vhodnější i s ohledem na Legislativní 

pravidla vlády by bylo používat obraty „slova se 

zrušují/se nahrazují slovy …“. 

 

 

Akceptováno.  

Nabytí účinnosti nařízení vlády bude upraveno ke dni 

1. 10. 2017.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno. 

S ohledem na doporučení komise LRV uplatněná v obdobném 

případě k předchozím novelám nařízení vlády ponecháváme    

námi navrhované znění novelizačních bodů beze změn.    
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K čl. I bodu 4: 

Doporučujeme namísto slovní konstrukce „u živnosti 

…text zní“ použít obvyklejší a z čl. 57 odst. 3 a 4 

legislativních pravidel vlády vyplývající formulace „se 

slova nahrazují slovy“. Z předkladatelem navržené 

dikce není jednoznačně patrné, že má dojít k náhradě 

stávajícího znění novým. 

 

 

Vysvětleno. 

Slovní spojení „text zní:“ se v předpisech upravujících 

živnostenské podnikání používá tradičně a bylo použito rovněž 

v souvislosti se změnou živnosti upravující nakládání 

s výbušninami a municí provedenou zákonem č. 229/2016 Sb. 

Ministerstvo 

zahraničních věcí 

 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 

zdravotnictví 

 

Bez připomínek.  

 

Ministerstvo 

zemědělství 

 

Bez připomínek. 
 

Ministerstvo 

životního prostředí 

 

Bez připomínek.  

 

 

Úřad vlády ČR 

(ÚVČR – VÚV) 

 

Bez připomínek.  

Úřad vlády ČR 

(ÚVČR – KOM) 

 

Bez připomínek.  

 

 

Úřad vlády ČR 

(ÚVČR – KML) 

 

Bez připomínek.  

Úřad vlády ČR 

(ÚVČR – RVV) 

 

Bez připomínek.   
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Hospodářská 

komora ČR 

 

Doporučující připomínky. 

Hospodářská komora ČR uplatňuje nad rámec 

předkládaného materiálu doporučující připomínky 

(většina připomínek je uplatňovaná opakovaně), neboť 

se domníváme, že jsou stále aktuální a je možné zahájit 

diskuzi o případných změnách v předmětu níže 

uvedených obsahových náplních.  

Připomínka k Příloze 1 k živnosti Zednictví: 

Doporučujeme v příloze 1 Obsahové náplně živností 

řemeslných rozdělit živnost "Zednictví" na živnosti 

"Zedník" a "Obkladač". Zároveň doporučujeme do 

sloupce obsahová náplň živnosti vložit u živnosti 

"Obkladač" níže uvedenou obsahovou náplň: 

"Provádění kladečských a obkladačských prací při 

výstavbě, rekonstrukcích, adaptacích a opravách 

novodobých i historických objektů v interiéru 

a exteriéru. Jedná se o odborné práce spojené se 

zaměřením prostor, přípravou podkladů včetně 

vyrovnání a oprav podkladů tak, aby podklady byly 

způsobilé pro obkládání keramickými obkladovými 

prvky (klasickými formáty, mozaikou, deskami 

a panely), sklem a kamenem včetně umělého kamene, 

popř. jinými obkladovými materiály, které se používají 

při obkládání. Provádění dodatečných izolací 

(hydroizolace včetně pokládky drenážních a dalších 

rohoží a membrán, protipožárních a akustických 

izolací, které jsou pod obklady) zdiva objektů včetně 

historických. Zhotovování a opravy vnějších i vnitřních 

dlažeb z dlaždic a mozaiky různých druhů (včetně 

kovových a skleněných) a velikostí (desky a panely). 

Zhotovování vnitřních a vnějších obkladů stěn, stropů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno. 

Nařízení vlády je prováděcím předpisem k živnostenskému 

zákonu, který ve svých přílohách stanoví taxativní výčet 

jednotlivých živností řemeslných, vázaných a koncesovaných a 

oborů činností živnosti volné. Změny v přílohách 

živnostenského zákona lze provést pouze změnou tohoto zákona. 

Živnosti uvedené v příloze nařízení vlády musí odpovídat 

názvům živností řemeslných, resp. předmětům podnikání těchto 

živností uvedeným v živnostenském zákoně.  

Z těchto důvodů nelze navrženým způsobem do nařízení vlády 

zavádět novou živnost a stanovovat její obsahovou náplň.  
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a pilířů, obkladů schodišťových stupňů, provádění 

teracových podlah nebo teracových obkladů, kladení 

dlažeb z kamenných desek nebo tak zvané benátské 

dlažby, provádění vnitřních a vnějších obkladů vysoce 

náročných prostor (plavecké bazény včetně 

venkovních, chladírenské provozy, operační sály 

a podobně) či venkovních obkladů na vnějších 

plochách budov, soklů, komunikací nebo průčelí všemi 

druhy obkladových materiálů tradičními a nově 

zaváděnými technologiemi při obkládání a použití 

stavební chemie k dosažení požadovaného cíle. 

Provádění dlažeb a mozaiky s obrazci a nápisy nebo 

prací podle uměleckých návrhů. Provádění montáží na 

konstrukcích nosných i nenosných pro provádění 

obkladů stěn a podlah, pokládka na nespojené 

podkladové vrstvy podle stanovených technologických 

postupů, včetně konstrukcí s požadavky na protipožární 

a akustickou odolnost při rekonstrukcích, nástavbách, 

vestavbách i novostavbách obytných a průmyslových 

objektů v interiéru a exteriéru, instalace všech druhů 

dilatací.  Práce s ručním nářadím a ručním elektrickým 

nářadím a zařízeními (např. elektrické stolní řezačky 

a manipulátory) apod. pro dělení a úpravy obkladových 

materiálů.  

Provádění grafických návrhů obkládaných prostor, 

zpracování kladečských plánů, kalkulací. Obkladačské 

práce provádí v souladu s platnými technickými 

normami a vydanými pravidly správné praxe, případně 

pokyny uvedenými v projektu. 

Provádění dokončovacích prací při obkládání např. 

ukončení obkládaných ploch včetně dílčí výmalby, 

provedení závěrečného úklidu, závěrečných 
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povrchových úprav podlah. Zajištění likvidace odpadů.  

V rámci živnosti lze dále provádět bourání stavebních 

konstrukcí nebo jejich sanace a provádět drobné 

zednické práce umožňující obkládání, provádění 

instalací sprchových vaniček, koupelových van, 

osazování lišt (dilatačních a ozdobných), montáž 

elektrického podlahového topení - topných rohoží (bez 

zapojení do elektrické sítě), montáže prvků s nízkým 

napětím (např. LED osvětlení v lištách apod.), montáže 

zařizovacích předmětů v koupelnách a hygienických 

zařízeních, zhotovování lehkých přestavitelných příček, 

dvojitých instalačních podlah, instalačních šachet (tzv. 

předstěnové přípravy), které souvisí s obkládáním 

ploch, montáž fabionů, instalačních dvířek, větracích 

mřížek, ozdobných lišt a podobně. Stavba a demontáž 

lešení do výšky 2 m nad podlahou.". 

Odůvodnění: 

Současná obsahová náplň živnosti Zedník již 

neodpovídá současným požadavkům na výkon této 

živnosti vzhledem ke změnám v technologiích, 

vznikem specializací a rovněž organizací prací.  

Z tohoto důvodu je nezbytné přizpůsobit obsahovou 

náplň oboru Zedník a rozdělit ji na více oborů tak, aby 

odpovídala požadavkům praxe. 

Předkladatel se brání změnám v obsahových náplních 

v řemeslných oborech, které v současné době prožívají 

řadu změn vzhledem k technickému rozvoji 

a náročnosti povolání Obkladač. Argument, že živnost 

Zedník je vše pokrývající je naprosto lichá 

a neodpovídá realitě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSALR9Q824)



 

8 
 

Zachováním současného stavu způsobuje zaostávání ve 

vzdělávání. Neřešením pak systémově brzdí změny ve 

vzdělávacím systému a pokrytí nedostatku 

kvalifikovaných řemeslníků. V tomto případě 

obkladačů. 

Vznik řemeslné živnosti Obkladač umožní realizaci 

rekvalifikací a zkoušek v profesních kvalifikacích 

podle Národní soustavy kvalifikací. 

Vznik řemeslné živnosti Obkladač umožní změny 

v oborech vzdělání tak, aby vznikl samostatný 

a svébytný obor vzdělání Obkladač ve 3. resp. 4 stupni 

EQF. 

Vznik samostatné živnosti Obkladač a specifikování 

obsahové náplně je v souladu s jednotícím procesem 

Evropské federace obkladačských svazů (EUF) s cílem 

zajištění srovnatelné kvalifikace v jednotlivých zemích 

a tím zajištění volného pohybu pracovní síly a služeb 

v EU. 

Umožnění kontinuity potřebné motivační kariéry 

řemeslníka např. jeho certifikací, případně 

i uvažovaných mistrovských kvalifikací a dalších 

dopadů při řešení kvality vzdělání a tím kvality prací 

řemeslníků. Cílem vytvoření nové obsahové náplně je 

ochrana spotřebitele. 

 

Připomínka k Příloze 2 k živnosti Oční optika: 

Doporučujeme v příloze 2 Obsahové náplně živností 

vázaných u živnosti "Oční optika" upravit sloupec 

Obsahové náplně této živnosti, a to následovně: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno. 
Terminologicky text obsahové náplně odpovídá zákonu 

č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně 

zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů, který v případě individuálních 
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 "Individuální zhotovení, Výroba optických 

individuálních zdravotnických prostředků 

opracováním polotovarů brýlových čoček, 

anatomickou individuální úpravou brýlových obrub 

a jejich sestavení ve funkční celek, jejich výdej 

a opravy optických korekčních zdravotnických 

prostředků, zjištění polohy zornic, inklinace a prohnutí 

brýlového středu a dalších parametrů potřebných ke 

zhotovení optických korekčních zdravotnických 

prostředků určených do dálky, na čtení nebo jinou 

pracovní vzdálenost. Měření a vyhodnocení parametrů 

potřebných ke zhotovení optických korekčních 

zdravotnických prostředků, přepočet lékařem nebo 

optometristou udané stanovené dioptrické hodnoty 

astigmatické korekce a výpočet změny korekce 

vzhledem k její konečné poloze před okem, 

přizpůsobení zhotoveného optického korekčního 

zdravotnického prostředku rozměrům hlavy uživatele 

tak, aby splňoval funkční, hygienické, bezpečnostní 

a estetické požadavky. Podávání odborných informací 

o způsobu používání optických korekčních 

zdravotnických prostředků a jejich údržbě, poradenství 

při výběru korekčních obrub, doporučení vhodných 

druhů a úprav brýlových čoček.  

V rámci živnosti lze provádět též prodej a opravy 

brýlových obrub, hromadně zhotovovaných optických 

korekčních zdravotnických prostředků, slunečních 

a ochranných brýlí. Prodej příslušenství k brýlím 

a kontaktním čočkám, pomůcek a prostředků určených 

k údržbě, k ochraně optických korekčních 

zdravotnických prostředků a ochranných prostředků 

zraku (například pouzdra na brýle, utěrky a kapaliny 

zdravotnických prostředků používá pojem zhotovení, aby se 

individuální charakter zhotovení odlišil od ostatních 

zdravotnických prostředků, kdy je využíván pojem výroba. Není 

nutné zdůrazňovat, jakou technologií a z jakých komponent jsou 

zhotovovány optické individuální zdravotnické prostředky tak, 

aby tvořily funkční celek. Slovo “udané“ bude v obsahové náplni 

nahrazeno slovem „stanovené“.  
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určené k čištění brýlových čoček).".  

 

Odůvodnění: 

Změna je navržena proto, že ve stávající úpravě je 

opomíjena výrobní činnost očního optika, 80% očních 

optik využívá specializované výrobní prostředky - 

optické brusy - automaty, fokometry, nahřívače obrub. 

Oční optik vyrábí individuální zdravotnický prostředek 

- dioptrické brýle z polotovarů (polotovar - dioptrické 

brýlová čočka, polotovar - brýlová obruba) 

obvodovým, tvarovým opracováním brýlových čoček, 

individuální úpravou brýlových obrub pro potřeby 

klienta. Jejich sestavením ve funkční celek se stávají 

brýle, individuálním zdravotnickým prostředkem. 

Legislativou je definován individuální zdravotnický 

prostředek a brýle pro korekci refrakční vady do této 

kategorie patří. Oční optik je jediná profese, která je 

kompetentní k jeho výrobě.  

Pojem udané se jeví nadbytečný. 

Připomínka k Příloze 4 k oboru činnosti 53 Zasilatelství 

a zastupování v celním řízení: 

Doporučujeme v příloze 4 Obsahová náplň živnosti 

volné podle jednotlivých oborů činností u oboru 

činnosti č. 53 "Zasilatelství a zastupování v celním 

řízení" upravit sloupec Obsahové náplně této živnosti 

následovně: 

"Zprostředkování přepravy věci z určitého místa do 

určitého místa, přičemž alespoň buď místo, z nějž se 

přepravuje, nebo to, do nějž se přepravuje, musí být na 

území České republiky a činnosti s tím spojené, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. 

Obsahová náplň oboru činnosti č. 53 "Zasilatelství a zastupování 

v celním řízení" bude upravena ve smyslu připomínky.  
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zejména uzavření smluv o přepravě věcí do 

dohodnutého místa určení, obstarání dokladů 

(náložného nebo nákladního listu), zajištění naložení 

a uložení zásilky, doprovod zásilky, vybavení 

reklamací z přepravy. Zastupování osob v řízení 

o přidělení celně schváleného určení na základě 

zmocnění ve formě zastoupení přímého, kdy zástupce 

jedná jménem a ve prospěch zastoupené osoby. 

Vyplňování, potvrzování a předkládání celnímu úřadu 

celního prohlášení na propuštění zboží do příslušného 

celního režimu, nebo žádosti o přidělení jiného celně 

schváleného určení spolu s potřebnými doklady 

a poskytování potřebné součinnosti celnímu úřadu 

v souvislosti s předložením celního prohlášení nebo 

žádosti. Obsahem činnosti není vlastní přeprava 

nákladů." 

Odůvodnění:  

Není nejmenší důvod omezovat zasílatelství 

podmínkou, že jedno z míst musí ležet na území ČR. 

V praxi zasílatelé operují na celosvětovém trhu a běžně 

zajišťují přepravy pro zákazníky, kteří nemají s ČR 

vůbec nic společného. Vypuštění podmínky, že 

přeprava musí začínat nebo končit na území ČR jen 

přizpůsobí definici naprosto běžné praxi a formálně 

srovná podmínky pro poskytování služeb českými 

zasílateli se zasílateli z jiných států. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrární komora 

ČR 

 

Bez připomínek.  

Energetický 

regulační úřad 

Bez připomínek.  
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Hlavní město Praha 

 

Bez připomínek.  

 

Kancelář veřejného 

ochránce práv 

 

Bez připomínek.  

Konfederace 

zaměstnavatelských 

a podnikatelských 

svazů  

 

Bez připomínek.  

Krajský úřad 

Jihomoravského 

kraje 

 

Bez připomínek. 
 

 

Krajský úřad 

Jihočeského kraje 

 

Bez připomínek.  

Krajský úřad kraje 

Vysočina 

 

Bez připomínek.  

Krajský úřad 

Karlovarského 

kraje 

 

Bez připomínek.  

Krajský úřad 

Královéhradeckého 

kraje 

 

Bez připomínek.  

Krajský úřad 

Libereckého kraje 

 

 

 

Bez připomínek. 
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Krajský úřad 

Moravskoslezského 

kraje 

 

Bez připomínek. 
 

 

Krajský úřad 

Olomouckého kraje 

 

Bez připomínek.  

Krajský úřad 

Pardubického 

kraje 

 

Bez připomínek. 
 

 

Krajský úřad 

Plzeňského kraje 

 

Bez připomínek. 
 

 

Krajský úřad 

Středočeského 

kraje 

 

Bez připomínek.  

Krajský úřad 

Ústeckého kraje 

 

Bez připomínek.  

Krajský úřad 

Zlínského kraje 

 

Bez připomínek.  

Státní úřad pro 

jadernou 

bezpečnost 

 

Bez připomínek.  

Svaz měst a obcí 

ČR 

 

Bez připomínek.  

Svaz průmyslu 

a dopravy ČR 

Bez připomínek.  
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Unie 

zaměstnavatelských 

svazů ČR 

 

Bez připomínek.  

Úřad pro 

technickou 

normalizaci, 

metrologii a státní 

zkušebnictví 

 

Bez připomínek.  

Úřad pro ochranu 

hospodářské 

soutěže 

 

Bez připomínek.  

Úřad pro ochranu 

osobních údajů 

 

Bez připomínek.  

Úřad 

průmyslového 

vlastnictví 

 

Bez připomínek.  

 

 

Českomoravská 

konfederace 

odborových svazů 

 

ZÁSADNÍ  PŘIPOMÍNKA. 

Využíváme příležitosti, kdy prováděcím nařízením 

vlády k živnostenskému zákonu se upravují popisy 

činností spadajících do několika živností, a uvádíme 

naše připomínky, které si ke své realizaci vyžádají 

i změny příslušných ustanovení živnostenského zákona 

a žádáme, aby s ohledem na závažnost naší 

argumentace k těmto připomínkám byla využita 

nejbližší vhodná legislativní příležitost k jejich 

zapracování do znění živnostenského zákona. 
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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 

 

 

Vysvětleno, od zásadní připomínky odstoupeno. 

Nařízení vlády je prováděcím předpisem k živnostenskému 

zákonu, který ve svých přílohách stanoví taxativní výčet 

jednotlivých živností řemeslných, vázaných a koncesovaných 

a oborů činností živnosti volné. Změny v přílohách 

živnostenského zákona lze provést pouze změnou tohoto zákona. 

Živnosti a obory činností uvedené v přílohách nařízení vlády 

musí odpovídat názvům živností, resp. předmětům podnikání 

jednotlivých živností a oborům činností uvedeným 

v živnostenském zákoně.  

Z těchto důvodů nelze navrženým způsobem do nařízení vlády 

zavádět nové živnosti a stanovovat odbornou způsobilost pro 

jejich provozování. 
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způsobilost, přispělo by to k větší ochraně bezpečnosti 

a zdraví při práci. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

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 
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(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 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 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. 

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 
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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. 

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 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 
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„přepisovat“ do národní legislativy.  

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 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. 

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 
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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 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 (tj. těžba, soustřeďování potahy 

a mechanizačními prostředky, odvoz dříví a práce na 

manipulačních skladech) a zvláště při kácení stromů, 

dochází opakovaně k mimořádně vysokému počtu 

závažných pracovních úrazů.  

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 
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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 
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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. 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 
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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. 

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 

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 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSALR9Q824)



 

24 
 

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 školicím 

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 školicím 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 školicím 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 školicím 

středisku nebo 4 roky praxe v oboru, nebo 
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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 

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, 
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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 

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 
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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 

 

Doporučující připomínka.  

Doporučujeme v úvodní větě za slovo „znění“ vložit 

slova „zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., 

zákona č. 214/2006 Sb.,“.  

Odůvodnění:  

Podle ustanovení čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel 

vlády (dále jen „LPV“) platí, že cituje-li se jednotlivé 

ustanovení právního předpisu, který byl novelizován 

několikrát, uvedou se kromě původního právního 

předpisu jen ty novely, kterými bylo toto ustanovení 

novelizováno a v jejichž znění je citované ustanovení 

platné v době citace. Vzhledem k tomu, že v úvodní 

větě návrhu nařízen vlády se cituje konkrétní 

ustanovení zákona, je aplikace tohoto ustanovení 

nevyhnutelná, proto doporučujeme vložit text „zákona 

č. 356/1999 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona 

č. 214/2006 Sb.,“, neboť i těmito zákony bylo 

zmocňovací ustanovení obsažené v § 73a zákona 

č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

novelizováno. 

 

Vysvětleno. 

Vzhledem k obsahové změně zmocňovacího ustanovení, ke které 

došlo v roce 2008, nebude uveden navrhovaný výčet novel 

živnostenského zákona, jelikož mu již současně platný text 

zmocňovacího ustanovení neodpovídá. 
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Český úřad 

zeměměřický 

a katastrální 

 

Bez připomínek.  

Svaz obchodu 

a cestovního ruchu 

ČR 

 

Bez připomínek.  

 

 

 

Svaz českých 

a moravských 

výrobních družstev 

 

Bez připomínek.  

Sdružení 

podnikatelů 

a živnostníků ČR 

 

Bez připomínek.  

Asociace malých 

a středních 

podniků a 

živnostníků ČR 

 

Bez připomínek.  

Svaz českých 

a moravských 

spotřebních 

družstev 

Bez připomínek.  

 

 

 

Svaz účetních ČR Doporučující připomínka. 

Navrhujeme upřesnit obsahovou náplň živnosti 

„Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení 

daňové evidence“ následovně:  

 „Poskytování rad v otázkách vedení účetnictví daňové 

evidence v rámci právních předpisů, zejména 

v otázkách používání účetních metod, vyhotovování 

účetních dokladů, sestavování účtového rozvrhu, 

 

Akceptováno částečně. 

Obsahová náplň bude upřesněna ve smyslu připomínky Svazu 

účetních ČR s úpravami provedenými po konzultaci 

s Ministerstvem financí. 
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účtování o účetních případech v účetních knihách, 

sestavování účetní uzávěrky a konsolidované účetní 

uzávěrky, výroční zprávy a konsolidované výroční 

zprávy, sestavování zprávy o platbách orgánům 

správy členského státu Evropské unie nebo třetí 

země, provádění analýz finanční situace účetních 

jednotek, jakož i zpracování podkladů (návodu) pro 

systém vedení účetnictví. Provádění účetních operací. 

Vedení účetnictví, včetně jednoduchého účetnictví. 

Vedení daňové evidence. 

V rámci živnosti lze dále připravovat podklady pro 

vyhotovení daňových tvrzení a hlášení, provádět 

zpracování a výpočet mezd, platů, odměn, 

cestovních a dalších náhrad podle zákoníku práce, 

včetně zákonných srážek, zejména výpočet 

pojistného na sociální zabezpečení, veřejné 

zdravotní pojištění, záloh na daň z příjmů fyzických 

osob a exekučních srážek.“. 

 

Odůvodnění navržených změn: 

1) Změna pojmu účetní uzávěrka na účetní závěrka – 

oprava nesprávné terminologie – uvedeno do souladu 

s § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

2) Doplnění „sestavování zprávy o platbách orgánům 

správy členského státu Evropské unie nebo třetí země“ 

– zahrnuto do prvního odstavce jako přímý důsledek 

novely zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v § 32a 

a násl. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví účinné od 

1. 1. 2016 (do prvního odstavce navrženo jako přímá 

povinnost dle zákona o účetnictví obdobně jako účetní 

závěrky, výroční zprávy apod.), tato povinnost se týká 

subjektů v těžařském průmyslu 

3) Doplnění, „vč. jednoduchého účetnictví“ – přímá 
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vazba na novelu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

která znovu zavedla jednoduchého účetnictví, 

konkrétně § 1f zákona 

4) Doplnění druhého odstavce „připravovat podklady 

pro vyhotovení daňových tvrzení a hlášení“ – vazba na 

účetní systém jako východisko pro následné určení 

daňového základu a výše daně, zejména se rozumí 

evidence daně z přidané hodnoty, evidence dokladů 

jako podklad pro sestavení kontrolních hlášení, 

výsledek hospodaření jako přímé východisko pro 

určení základu daně z příjmů – přiblíženo praxi, 

doplněno pro právní jistotu poskytovatelů účetních ve 

vazbě na produkty pojištění profesní odpovědnosti, kde 

je požadavek vykonávat činnosti kryté právě 

obsahovou náplní živnosti 

5) Doplnění do druhého odstavce „mzdového 

účetnictví“ – v praxi prováděno v rámci této živnosti. 

Obdobně potřeba pro právní jistotu poskytovatelů 

účetních služeb ve vazbě na produkty pojištění profesní 

odpovědnosti, kde je požadavek vykonávat činnosti 

kryté právě obsahovou náplní živnosti. 

 

 

 

 

V Praze dne 12. dubna 2017 

 

Vypracovala: Ing. Marcela Hauptmanová         Podpis:  
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