
HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 

 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu:  

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

ve znění pozdějších předpisů 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Ministerstvo průmyslu a obchodu  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě 

dělené účinnosti rozveďte 

patnáctým dnem vyhlášení 

 

Implementace práva EU: Ne; (pokud zvolíte Ano): 

- uveďte termín stanovený pro implementaci:      .      

- uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?: Ne 

2. Cíl návrhu zákona  

 Předkládaný návrh zákona je zaměřen na snížení zátěže podnikatelů a zkvalitnění podnikatelského 

prostředí úpravou překážek provozování živnosti, které vznikají rozhodnutím živnostenského úřadu o 
zrušení živnostenského oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona, a odstraněním 

povinnosti podnikatelů oznamovat živnostenskému úřadu identifikační údaje členů statutárního orgánu 

právnické osoby a vedoucích odštěpného závodu zahraniční osoby. Návrh zákona vychází vstříc 
požadavkům podnikatelské i nepodnikatelské veřejnosti a zavádí vydávání hromadných souborů (sestav) s 

aktuálními veřejně dostupnými údaji podnikatelů na žádost veřejnosti; zároveň si klade za cíl zkvalitnit 

právní úpravu živnostenského zákona v návaznosti na aplikační praxi (např. vydávání tržních řádů, 
fungování centrálních registračních míst, definování pojmu "adresa" v návaznosti na základní registry 

ad.).      

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano  

Nepředpokládají se žádné negativní dopady ani na státní rozpočet, ani na veřejné rozpočty. Případná 

úprava živnostenského rejstříku bude uhrazena z prostředků vyhrazených pro průběžný rozvoj tohoto 
informačního systému veřejné správy. V souvislosti s vydáváním sestav s údaji podnikatelů lze očekávat 

příznivý dopad jak na státní rozpočet, tak na ostatní veřejné rozpočty (rozpočty obcí a krajů), a to 

z důvodu výběru správních poplatků.  

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ano 

Navrhovaná právní úprava má přispět ke zlepšení podmínek podnikatelů podnikajících v režimu 

živnostenského zákona, což může přinést pozitivní dopad do oblasti mezinárodní konkurenceschopnosti 

České republiky. 
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3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano  

V souvislosti se snížením zátěže podnikatelů a odstraněním nerovného postavení jednotlivých skupin 

podnikatelských subjektů z hlediska nastavení překážek provozování živnosti lze očekávat zkvalitnění 

podnikatelského prostředí v České republice. Pozitivní dopad na podnikatelské prostředí lze očekávat                   

i v souvislosti se sladěním identifikačních údajů osob zapisovaných do některého z veřejných rejstříků                 
a údajů zapsaných o těchto osobách v živnostenském rejstříku.        

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ano  

Navrhovaná právní úprava bude mít dopad na územní samosprávné celky, neboť obce i kraje vykonávají 

státní správu v oblasti přenesené působnosti na úseku živnostenského podnikání a budou tudíž aplikovat 
navrhovanou právní úpravu v praxi.   

3.5 Sociální dopady: Ano  

Navrhovaná právní úprava by mohla mít pozitivní sociální dopady, neboť by v důsledku jejího příjetí mělo 

dojít k umožnění podnikání i těm podnikatelům, kteří podle stávající právní úpravy nemohou po zákonem 

stanovenou dobu živnost provozovat.     

3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 

      

3.7 Dopady na životní prostředí: Ne  

       

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 

      

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

      

3.10 Korupční rizika: Ano 

Vzhledem k tomu, že se navrhovaná právní úprava dotýká problematiky omezení provozování živnosti osob 

v souvislosti s vydáním rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3 

živnostenského zákona, přičemž o existenci překážky provozování živnosti rozhodují ve správním řízení 
živnostenské úřady, lze předpokládat korupční rizika, která jsou popsána v bodě 9 obecné části důvodové 

zprávy. 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 

1. Důvod předložení a cíle 

 

1.1 Název  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 

1.2 Definice problému 

 

Podnikáním se rozumí soustavná činnost fyzické nebo právnické osoby vykonávaná 

samostatně, vlastním jménem této osoby, na její vlastní odpovědnost a za účelem 

dosažení zisku, bez ohledu na to, zda je zisku skutečně dosaženo. V podnikání je 

realizováno právo každého člověka vykonávat určitou činnost, která mu je schopna 

zajistit výdělek a obživu. S ohledem na charakter jednotlivých činností a potřebu chránit 

takové hodnoty a společenské zájmy, jako jsou život a zdraví člověka, bezpečnost, 

životní prostředí, práva spotřebitele či stabilní podnikatelské prostředí, právní předpisy 

stanoví nezbytné podmínky upravující vstup do podnikání i vykonávání podnikatelské 

činnosti.   

 

Nejrozšířenějším způsobem podnikání v České republice je bezesporu živnostenské 

podnikání. Podle statistických údajů Ministerstva průmyslu a obchodu bylo 

k 31. 3. 2016 evidováno celkem 3 579 833 živnostenských oprávnění. Největší počet 

těchto oprávnění představují živnostenská oprávnění pro živnost volnou (2 040 506), 

což je dáno zejména minimálními požadavky na získání oprávnění pro výkon uvedené 

živnosti, ale i všeobjímající obsahovou náplní této živnosti. Nejméně živnostenských 

oprávnění je vydáno pro živnosti koncesované (236 124), které představují zvláštní 

skupinu živností, pro jejichž získání je s ohledem na zvýšený společenský zájem 

nezbytné rozhodnutí živnostenského úřadu. Ke shora uvedenému datu bylo evidováno 

2 409 063 podnikatelů, z nichž fyzických osob bylo 1 985 872 a právnických osob 

423 191. Průměrný počet podnikatelů s živnostenským oprávněním na 1000 obyvatel 

České republiky činil zhruba 228. K citovanému datu je evidováno rovněž 84 286 

cizinců a 5 osob s živnostenským oprávněním, které dosud nedosáhly zletilosti. 

Nejvyšší počet podnikatelů s živnostenským oprávněním je k tomuto datu evidován 

v hlavním městě Praze, a to 496 364, nejnižší počet v Karlovarském kraji, a to 64 363. 

 

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), který byl 

schválen Federálním shromážděním České a Slovenské federativní republiky dne 2. 

října 1991 a nabyl účinnosti 1. ledna 1992, je ve své povaze správním předpisem 

upravujícím pravidla pro získání živnostenského oprávnění a výkon podnikatelské 

činnosti z hlediska veřejného zájmu. Svým obsahem navázal na přerušené tradice 

živnostenského podnikání na území dnešní České republiky. Při svém vzniku se 

inspiroval živnostenskoprávními předpisy Spolkové republiky Německo a Rakouska, 

přičemž se však snažil zohlednit i specifické podmínky a reálné potřeby prostředí, které 

měl regulovat. Zcela logicky tento právní předpis doznal od okamžiku svého přijetí řadu 

změn, z nichž mnohé reagovaly na mnohdy překotné změny ve společnosti, které s 

sebou přinesly řadu nových technických a sociálních poznatků, jakož i na probíhající 
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rozvoj podnikatelského prostředí. Živnostenský zákon s ohledem na svou oborovou 

rozmanitost odrážel a nadále odráží obsahové změny jiných právních předpisů. Od roku 

2005, kdy byl usnesením vlády č. 421 ze dne 13. dubna 2005 přijat Akční plán 

snižování administrativní zátěže podnikatelů, se do textu živnostenského zákona 

průběžně promítají snahy o zjednodušení této právní úpravy s cílem snížit 

administrativní zátěž podnikatelů. Ke změnám živnostenskoprávní úpravy dochází 

nejen v souvislosti s postupující elektronizací státní správy (realizací projektů tzv. e-

Governmentu), ale i v důsledku nutnosti reagovat na změny vyvolané aplikační praxí. 

Přes své četné novelizace živnostenský zákon zůstává právní normou přehlednou 

a srozumitelnou nejen právním profesionálům, ale především široké podnikatelské 

i nepodnikatelské veřejnosti. 

 

Předkládaná novela živnostenského zákona je primárně zaměřena na následující oblasti 

a řešení s nimi souvisejících problémů: 

A. Překážky provozování živnosti založené rozhodnutím živnostenského úřadu podle § 

58 živnostenského zákona 

 

Aa. Okruh živností, na které překážky provozování živností založené rozhodnutím 

živnostenského úřadu podle § 58 živnostenského zákona dopadají 

Stávající znění překážek provozování živnosti, které vznikají v souvislosti 

s rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění podnikatele 

pro závažné porušení živnostenského zákona, jiných právních předpisů nebo podmínek 

stanovených rozhodnutím o udělení koncese, znamená po zákonem určenou dobu 

vyloučení fyzických a právnických osob z provozování živnosti nejen v oboru, ale i 

příbuzném oboru, jakož i z provozování koncese v jiném oboru. Uvedené omezení 

podnikatelů je velmi široké (zpravidla znamená nemožnost vykonávat některý z oborů 

živnosti volné) a problematické mj. i z hlediska stanovení příbuznosti jednotlivých 

živností. 

 

Ab. Doba trvání překážek provozování živnosti založených rozhodnutím 

živnostenského úřadu podle § 58 živnostenského zákona 

Živnostenský zákon pro vyloučení jednotlivých skupin podnikatelských subjektů 

z živnostenského podnikání z důvodu existence překážky provozování živnosti založené 

rozhodnutím živnostenského úřadu stanoví rozdílnou dobu, což zakládá nedůvodnou 

nerovnost mezi těmito podnikatelskými subjekty.  

 

B. Oznamování členů statutárního orgánu právnické osoby a vedoucích odštěpného 

závodu zahraniční osoby a jejich zápis do živnostenského rejstříku  

Povinné oznamování identifikačních údajů osob zastupujících právnické osoby 

obligatorně zapsané ve veřejném rejstříku a zahraniční osoby zapsané v obchodním 

rejstříku při ohlášení živnosti nebo při podání žádosti o koncesi s sebou nese zvýšené 

riziko vzniku nesrovnalostí v údajích vztahujících se k podnikateli zapsaných ve 

veřejném a živnostenském rejstříku a zároveň působí podnikateli nadbytečnou 

administrativní zátěž. 

 

C. Vydávání sestav z živnostenského rejstříku 

Současná právní úprava živnostenského zákona neumožňuje vydávat na žádost 

hromadné soubory, tzv. sestavy, z živnostenského rejstříku, ale pouze výpisy 
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z živnostenského rejstříku týkající se konkrétního podnikatele a jeho živností, nelze tak 

vyhovět požadavkům podnikatelské i nepodnikatelské veřejnosti, která zpracování 

těchto sestav požaduje.  

 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

1.3A Překážky provozování živnosti založené rozhodnutím živnostenského úřadu podle 

§ 58 živnostenského zákona 

Překážkami provozování živnosti se obecně rozumí zákonem stanovené skutečnosti, 

které brání fyzickým i právnickým osobám vstoupit do živnostenského podnikání, 

a v případě, že tyto osoby již živnostenské podnikání provozují, v tomto podnikání 

pokračovat, případně činit některé úkony související s živnostenským podnikáním. 

Jedná se o opatření, jejichž cílem je minimalizovat negativní dopad jednání osob na 

společnost a chránit zdraví, život, bezpečnost, práva spotřebitele, životní prostředí a 

další zájmy, na jejichž ochraně je společenský zájem. Překážky provozování živnosti 

jsou součástí textu živnostenského zákona již od jeho přijetí v roce 1991 a postupně 

byly modifikovány v návaznosti na měnící se poměry ve společnosti a zkušenosti 

z aplikační praxe.  

Překážky provozování živnosti, které vznikají pravomocným rozhodnutím obecního 

živnostenského úřadu podle § 58 odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona, jsou jednou 

z několika skupin překážek provozování živnosti uvedených v § 8 tohoto zákona, 

přičemž z obsahového hlediska nedoznaly tyto překážky více jak 13 let (od nabytí 

účinnosti zákona č. 356/1999 Sb., kterým se měnil živnostenský zákon a některé další 

zákony) významnějších změn. Živnostenský zákon v ustanovení § 8 odst. 6 a 7 účinném 

do 17. října 2013, kdy nabyla účinnosti novela tohoto ustanovení provedená zákonem č. 

309/2013 Sb. předloženým poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, stanovil, že 

po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění podle § 58 

odst. 2 a 3 tohoto zákona nemůže fyzická ani právnická osoba ohlásit ohlašovací živnost 

nebo požádat o koncesi v oboru nebo příbuzném oboru (příbuzným oborem se rozumí 

obor, který využívá stejných nebo podobných pracovních postupů a odborných 

znalostí), v jiném oboru však živnostenské oprávnění získat může, s výjimkou 

koncesované živnosti, kdy žádost o udělení koncese v jiném oboru může podat až po 1 

roce od právní moci předmětného rozhodnutí.  

Shora uvedená novela živnostenského zákona rozšířila uvedenou překážku provozování 

živnosti dosud koncipovanou pouze pro fyzickou a právnickou osobu - podnikatele - i 

na osoby, které byly nebo jsou ve funkci člena statutárního orgánu právnické osoby. 

Živnost v oboru nebo příbuzném oboru tak nemůže po dobu 3 let ode dne zrušení 

živnostenského oprávnění provozovat ani fyzická nebo právnická osoba, která byla 

členem statutárního orgánu (např. jednatelem ve společnosti s ručením omezeným, 

společníkem, který je zároveň statutárním orgánem veřejné obchodní společnosti) 

právnické osoby, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3 

živnostenského zákona, a to v době, kdy došlo k závažnému porušení zákona, které 

následně vedlo k vydání tohoto rozhodnutí, resp. v době, kdy toto závažné porušení 

zákona trvalo. Uvedená překážka provozování živnosti však neplatí, pokud právnická 

osoba prokáže, že člen statutárního orgánu vynaložil veškeré úsilí, které po něm bylo 

možno vyžadovat, aby porušení povinnosti, které vedlo ke zrušení živnostenského 

oprávnění právnické osoby, zabránil.  

Novou překážkou provozování živnosti se pro právnické osoby dále stala i skutečnost 

spočívající v tom, že členem statutárního orgánu právnické osoby je osoba (jak fyzická, 
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tak právnická), které bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle shora uvedeného § 58 

odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona. Překážka provozování živnosti vznikla nabytím 

účinnosti zákona č. 309/2013 Sb. rovněž i té právnické osobě, v níž funkci člena 

statutárního orgánu vykonává fyzická nebo právnická osoba, jež byla členem 

statutárního orgánu právnické osoby, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle 

§ 58 odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona, a to v době, kdy nastaly nebo trvaly 

skutečnosti, které vedly ke zrušení živnostenského oprávnění. Jestliže však právnická 

osoba prokáže, že dotčený člen statutárního orgánu vynaložil veškeré úsilí, které bylo 

možno požadovat, aby zabránil porušení právní povinnosti, které vedlo ke zrušení 

živnostenského oprávnění, překážka provozování živnosti v uvedeném případě 

nenastane. Zmíněné dva nové typy překážek provozování živnosti však nejsou časově 

omezené, tudíž pakliže právnická osoba neprovede změnu ve funkci člena statutárního 

orgánu, nemůže činnosti, které jsou obsahovou náplní zrušené živnosti, provozovat, a to 

prakticky po časově neomezenou dobu. 

 

Zmíněná právní úprava byla do živnostenského zákona vložena v souvislosti 

s množícími se případy, kdy podnikateli (fyzické nebo právnické osobě) bylo zrušeno 

živnostenské oprávnění pro závažné porušení podmínek stanovených živnostenským 

zákonem nebo jinými právními předpisy (např. pro neplnění povinnosti podnikatele 

provozujícího cestovní kancelář sjednat povinné pojištění proti úpadku této kanceláře, 

pro neplacení povinných dávek sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 

podnikatelem za jeho zaměstnance, pro závažné porušování hygienických podmínek 

ad.), čímž mu vznikla překážka provozování živnosti spočívající v zákazu výkonu 

předmětné činnosti i činnosti v příbuzném oboru po dobu 3 let, avšak tato osoba obešla 

předmětný zákaz provozovat živnost v oboru nebo příbuzném oboru po stanovenou 

dobu tím, že jako fyzická nebo právnická osoba - podnikatel založila právnickou osobu, 

v níž vykonávala nejen funkci zakladatele, ale i funkci člena statutárního orgánu (tj. 

osoby jednající za právnickou osobu) nebo jako člen statutárního orgánu právnické 

osoby - podnikatele, kterému bylo zrušeno živnostenské oprávnění za závažné porušení 

podmínek stanovených zákonem, se stala členem statutárního orgánu jiné právnické 

osoby se shodným nebo příbuzným předmětem podnikání.  

 

1.3B Oznamování členů statutárního orgánu právnické osoby a vedoucích odštěpného 

závodu zahraniční osoby a jejich zápis do živnostenského rejstříku 

Z hlediska existence každé právnické osoby je nezbytné, aby byl určen její statutární 

orgán. Podle ustanovení § 123 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, musí 

zakladatelské právní jednání každé právnické osoby určit mj., jaký má právnická osoba 

statutární orgán, jak se vytváří a kdo jsou první členové jejího statutárního orgánu. 

Podle § 45 odst. 2 živnostenského zákona je právnická osoba při ohlášení živnosti nebo 

při podání žádosti o koncesi povinna uvést mj. identifikační údaje fyzických osob, které 

jsou členem jejího statutárního orgánu a v případě, že členem jejího statutárního orgánu 

je právnická osoba, uvést též identifikační údaje fyzické osoby, která bude oprávněna 

zastupovat právnickou osobu v této její funkci. Jedná se o údaje, které jsou zapisovány 

do živnostenského rejstříku a uváděny na výpisu z tohoto rejstříku. Tyto údaje je 

povinna uvést každá právnická osoba bez ohledu na to, o jakou její právní formu se 

jedná (např. obchodní korporace, spolek, školská právnická osoba, příspěvková 

organizace ad.). Ačkoliv primárně musí být údaje týkající se statutárního orgánu 

zapisovány do veřejného rejstříku nebo jiné zákonem stanovené evidence, do níž se 
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právnická osoba konstitutivně zapisuje, jsou údaje o členech statutárním orgánu 

právnické osoby, která ohlásila živnost nebo podala žádost o koncesi a splnila 

podmínky stanovené živnostenským zákonem, zapisovány i do živnostenského rejstříku 

s úmyslem poskytnout podnikatelské i nepodnikatelské veřejnosti na jednom místě 

i tuto důležitou informaci o podnikateli.    

 

Zahraniční fyzická i právnická osoba, která hodlá provozovat živnost na území České 

republiky a zřizuje odštěpný závod, je povinna živnostenskému úřadu v ohlášení 

živnosti nebo v žádosti o koncesi uvést rovněž identifikační údaje týkající se vedoucího 

odštěpného závodu této osoby, přičemž tyto údaje se zapisují do živnostenského 

rejstříku. Vedoucím odštěpného závodu se podle § 503 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, rozumí fyzická osoba, která je oprávněna zastupovat podnikatele ve 

všech záležitostech týkajících se odštěpného závodu ode dne, ke kterému bude jako 

vedoucí odštěpného závodu zapsána do obchodního rejstříku.  

  

Údaje o členech statutárního orgánu je povinna oznámit živnostenskému úřadu nejen 

vzniklá právnická osoba, ale i právnická osoba, která byla pouze založena a která před 

zápisem do příslušného registru ohlašuje živnost nebo žádá o koncesi. V současné době 

tak právnická osoba, která se konstituuje zápisem do některého z veřejných rejstříků a 

obdobných evidencí, v rámci svého podání vůči živnostenskému úřadu oznamuje 

i identifikační údaje členů svého statutárního orgánu, kteří dosud jako členové 

statutárního orgánu nejsou do příslušného registru zapsány. Pokud právnická osoba 

doloží živnostenskému úřadu, že tyto osoby byly do funkce člena statutárního orgánu 

zvoleny, jmenovány či jinak povolány, živnostenský úřad je jako členy statutárního 

orgánu zapíše do živnostenského rejstříku. Problém nastává prakticky pouze u zápisů do 

veřejných rejstříků vedených rejstříkovým soudem, zejména do obchodního rejstříku, 

kdy se následně živnostenský úřad z informací, která obdrží elektronickou cestou 

z informačního systému veřejných rejstříků (prostřednictvím předávaných 

elektronických dat) na základě ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 304/2013 Sb., 

o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, 

dozví, že jako člen statutárního orgánu právnické osoby byla zapsána zcela jiná osoba. 

Ve skutečnosti pak údaje uvedené v živnostenském rejstříku neodpovídají údajům 

zapsaným v obchodním nebo jiném veřejném rejstříku, neboť po určitou dobu jsou 

v živnostenském rejstříku zapsány jako členové statutárního orgánu osoby, které 

následně nejsou vůbec do příslušného veřejného rejstříku zapsány.  

 

1.3C Vydávání sestav z živnostenského rejstříku  

Živnostenský rejstřík je informačním systémem veřejné správy ve smyslu zákona 

č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o veřejný seznam vyjma zákonem 

stanovených údajů, které jsou neveřejné a které živnostenský úřad sděluje výhradně za 

podmínek stanovených zákonem (např. osobě, jíž se údaje týkají, nebo státním 

orgánům). Správcem uvedeného informačního systému je Živnostenský úřad České 

republiky, jehož působnost v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 570/1991 Sb., 

o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, vykonává Ministerstvo 

průmyslu a obchodu; provozovateli tohoto rejstříku jsou krajské a obecní živnostenské 

úřady. 
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V současné době je z živnostenského rejstříku vydáván výpis z živnostenského 

rejstříku, který slouží jednak jako průkaz živnostenského oprávnění podnikatele (tento 

výpis obsahuje i neveřejné údaje, jako je např. rodné číslo podnikatele nebo jeho 

bydliště), a jednak jako informační zdroj určený podnikatelské i nepodnikatelské 

veřejnosti (obchodním partnerům i spotřebitelům) obsahující základní údaje o 

podnikateli. Výpis z veřejné části živnostenského rejstříku týkající se konkrétního 

podnikatele (fyzické nebo právnické osoby) je možné získat nejen na živnostenském 

úřadu, příp. na CZECH POINTu, ale i prostřednictvím internetových stránek 

www.rzp.cz, jejichž správcem je shora uvedené ministerstvo. Informace zveřejňované 

na těchto internetových stránkách odpovídají skutečnostem zapsaným v živnostenském 

rejstříku, tudíž elektronicky podepsaný výpis pořízený prostřednictvím těchto stránek 

má závaznou podobu. Na těchto internetových stránkách lze vyhledávat fyzické i 

právnické osoby zapsané v živnostenském rejstříku podle identifikačního čísla osoby, 

jména a příjmení, názvu, popřípadě obchodní firmy, zároveň lze zjistit, v jakém 

postavení (funkci) se tyto osoby zapsané v živnostenském rejstříku nacházejí (tj. zda 

v postavení podnikatele, odpovědného zástupce, člena statutárního orgánu apod.). 

V živnostenském rejstříku lze při zadání konkrétní adresy vyhledat, které podnikatelské 

subjekty mají na této adrese své sídlo nebo provozovnu.  

 

Živnostenský zákon vyjma shora zmíněného výpisu z živnostenského rejstříku 

týkajícího se konkrétního podnikatelského subjektu neumožňuje vydávat na žádost 

veřejnosti žádné jiné výstupy. Živnostenské úřady se však opakovaně setkávají 

s žádostmi různých subjektů, zejména pak těch z komerční oblasti, o zpracování a 

vydání hromadných souborů, tzv. sestav, podnikatelů, kteří v určitém místě (ulici, obci, 

kraji apod.) vykonávají svou podnikatelskou činnost (mají zde adresu svého sídla nebo 

umístěnu svou provozovnu) nebo kteří mají pro provozování určité živnosti (např. pro 

prodej lihovin) živnostenské oprávnění. Stávající právní úprava však neumožňuje 

uvedené sestavy podnikatelů na žádost zpracovávat ani vydávat. 

 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

1.4A Překážky provozování živnosti založené rozhodnutím živnostenského úřadu podle 

§ 58 živnostenského zákona 

Navrhovaná právní úprava bude mít přímý dopad na 

- fyzické i právnické osoby, které jsou podnikateli vykonávajícími podnikatelskou 

činnost v režimu živnostenského zákona,  

- fyzické i právnické osoby, které jsou členy statutárního orgánu právnické osoby, která 

je podnikatelem vykonávajícím podnikatelskou činnost v režimu živnostenského 

zákona,  

- živnostenské úřady, resp. jejich zaměstnance, kteří vedou správní řízení ve věci 

zrušení živnostenského oprávnění fyzickým a právnickým osobám pro existenci 

překážky provozování živnosti.  

 

Navrhovaná právní úprava bude mít nepřímý dopad  

- na podnikatelskou i nepodnikatelskou veřejnost, včetně spotřebitelů, která využívá 

služeb podnikatelů podnikajících v režimu živnostenského zákona, příp. osoby, které 

jsou u podnikatelů zaměstnáni. 
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1.4B Oznamování členů statutárního orgánu právnické osoby a vedoucích odštěpného 

závodu zahraniční osoby a jejich zápis do živnostenského rejstříku 

Navrhovaná právní úprava bude mít přímý dopad na 

- právnické osoby, které jsou podnikateli vykonávajícími podnikatelskou činnost 

v režimu živnostenského zákona a které jsou konstitutivně zapsány v některém 

z veřejných rejstříků vedených rejstříkovým soudem ve smyslu zákona č. 304/2013 Sb., 

o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, 

- zahraniční fyzické a právnické osoby, které za účelem živnostenského podnikání 

zřizují na území České republiky odštěpný závod, 

- obecní živnostenské úřady, resp. jejich zaměstnance, kteří přijímají a zpracovávají 

podání právnických osob (ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi) podle § 45 odst. 2 

živnostenského zákona. 

 

Navrhovaná právní úprava bude mít nepřímý dopad na  

- podnikatelskou i nepodnikatelskou veřejnost, která využívá informace 

z živnostenského rejstříku. 

 

1.4C Vydávání sestav z živnostenského rejstříku  

Navrhovaná právní úprava bude mít přímý dopad na 

- fyzické i právnické osoby, které budou od živnostenského úřadu požadovat zpracování 

a vydání hromadného souboru (sestavy) podnikatelů podle adresy sídla podnikatelů, 

umístění jejich provozovny, nebo živnosti/živností podnikatelů, který bude obsahovat 

aktuální údaje vedené ve veřejné části živnostenského rejstříku,  

- obecní a krajské živnostenské úřady a Živnostenský úřad České republiky, resp. jejich 

zaměstnance, kteří budou podle své územní působnosti přijímat a zpracovávat žádosti 

o vydání sestav podnikatelů. Obecní a krajské živnostenské úřady zpracují a vydají 

sestavu podnikatelů s adresou sídla podnikatelů nebo umístění jejich provozovny 

v územní působnosti konkrétního úřadu dané zákonem č. 314/2002 Sb., o stanovení 

obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění 

pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s 

pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění 

pozdějších předpisů. V případě, že požadavek bude směřovat k podnikatelům s adresou 

sídla nebo provozovny v různých krajích České republiky, bude sestavu vydávat pouze 

Živnostenský úřad ČR. 

 

Navrhovaná právní úprava bude mít nepřímý dopad na  

- podnikatele - fyzické i právnické osoby, jejichž aktuální veřejné údaje budou obsahem 

vydávaných sestav. 

 

1.5 Popis cílového stavu 

1.5A Překážky provozování živnosti založené rozhodnutím živnostenského úřadu podle 

§ 58 živnostenského zákona 

 

1.5Aa. Okruh živností, na které překážky provozování živností založené rozhodnutím 

živnostenského úřadu podle § 58 živnostenského zákona dopadají 

Cílem navrhované právní úpravy je snížení zátěže podnikatelů, jimž bylo zrušeno 

živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona z důvodu 

závažného porušení živnostenského zákona, jiných právních předpisů nebo podmínek 
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stanovených rozhodnutím o udělení koncese. Podnikatel, kterému bylo zrušeno 

živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona, by neměl být 

vyloučen z provozování živnosti v příbuzném oboru.  

Mělo by tak dojít k zabránění situacím, kdy v případě zrušení živnostenského oprávnění 

např. pro vázanou živnost „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ nemůže 

podnikatel vykonávat žádnou z činností spadajících do obsahové náplně živnosti volné 

„Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, neboť 

obsahovou náplní této živnosti je rovněž činnost v příbuzném oboru, a to obor činnosti 

živnosti volné uvedený pod č. 45 „Přípravné a dokončovací stavební práce, 

specializované stavební činnosti“. Živnostenské oprávnění k živnosti volné opravňuje 

automaticky k výkonu všech 80 činností, jež tvoří její obsahovou náplň (s výjimkou 

případu, kdy soud nebo správní orgán zakáže podnikateli určitou činnost spadající do 

živnosti volné vykonávat), bez ohledu na to, který obor činnosti živnosti volné 

podnikatel živnostenskému úřadu oznámil. Podnikateli by tak nemělo být bráněno v 

provozování živnosti volné, kdy zejména v činnostech, které s obsahovou náplní 

zrušené živnosti vůbec nesouvisí, je nepřiměřené omezovat podnikatele v jeho právu na 

podnikání. Z hlediska požadavků nezbytných pro získání živnostenského oprávnění pro 

ohlašovací živnost volnou je toto oprávnění dostupné zpravidla všem, kdo mají zájem 

podnikat, neboť pro uvedenou živnost jsou stanoveny pouze minimální požadavky 

(splnění všeobecných podmínek provozování živnosti, tj. bezúhonnost ve smyslu § 6 

odst. 3 živnostenského zákona a plná svéprávnost), nikoliv odborná způsobilost, která je 

vyžadována v případě živností vázaných, řemeslných a koncesovaných.  

Vedle shora uvedeného omezení podnikatele ve vztahu k výkonu podnikatelské činnosti 

v příbuzném oboru by bylo odstraněno i omezení podnikatele, kterému bylo zrušeno 

živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona, podat žádost 

o koncesi v jiném oboru až po uplynutí jednoho roku od právní moci rozhodnutí 

o zrušení živnostenského oprávnění. Jelikož získání živnostenského oprávnění pro 

koncesované živnosti je podmíněno např. vyjádřením jiných orgánů státní správy a o 

vzniku živnosti a schválení odpovědného zástupce živnostenský úřad rozhoduje ve 

správním řízení, je další omezující opatření považováno za nadbytečné.  

 

1.5Ab. Doba trvání překážek provozování živnosti založených rozhodnutím 

živnostenského úřadu podle § 58 živnostenského zákona 

Cílem navrhované právní úpravy je rovněž sjednocení právní úpravy délky trvání 

překážky provozování živnosti pro všechny kategorie osob, na které se překážka 

provozování živnosti uvedená v § 8 odst. 6 živnostenského zákona vztahuje, neboť 

stávající časově neomezené nastavení překážky provozování živnosti pouze pro určité 

kategorie osob (podnikatele - právnické osoby) nemá své opodstatnění. Překážka 

provozování živnosti v délce trvání 3 let ode dne zrušení živnostenského oprávnění 

podle § 58 odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona by se nově měla týkat nejen fyzické a 

právnické osoby, které bylo živnostenské oprávnění zrušeno, a fyzické a právnické 

osoby, která byla členem statutárního orgánu právnické osoby v době, kdy nastaly nebo 

trvaly skutečnosti, které vedly ke zrušení živnostenského oprávnění, ale i právnické 

osoby, členem jejíhož statutárního orgánu je fyzická nebo právnická osoba, které bylo 

zrušeno živnostenské oprávnění, nebo právnické osoby, členem jejíhož statutárního 

orgánu je fyzická nebo právnická osoba, která byla členem statutárního orgánu 

právnické osoby v době, kdy nastaly nebo trvaly skutečnosti, které vedly ke zrušení 

živnostenského oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3 této právnické osobě. 
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1.5B Oznamování členů statutárního orgánu právnické osoby a vedoucích odštěpného 

závodu zahraniční osoby a jejich zápis do živnostenského rejstříku 

Cílem právní úpravy je snížení zátěže podnikatelů, právnických osob povinně se 

zapisujících do některého z veřejných rejstříků vedených rejstříkovým soudem (např. 

společnosti s ručením omezeným, družstva apod.), spočívající ve vypisování 

identifikačních údajů členů statutárního orgánu (jednatelů obchodní společnosti, členů 

představenstva družstva apod.) a údajů vedoucích odštěpného závodu zahraniční 

fyzické i právnické osoby při ohlášení živnosti nebo při podání žádosti o koncesi do 

tiskopisu určeného pro ohlášení živnosti, resp. žádosti o koncesi, tzv. Jednotného 

registračního formuláře, příp. do jeho přílohy, pokud uvedených osob je více. 

V případě, že budou údaje týkající se shora uvedených osob již zapsány do obchodního 

nebo jiného veřejného rejstříku, zjistí si je sám vyřizující živnostenský úřad náhledem 

do příslušného veřejného rejstříku. Pokud však dosud nejsou tyto osoby v příslušném 

rejstříku uvedeny, živnostenský úřad je do živnostenského rejstříku zapíše až poté, co 

obdrží z veřejného rejstříku informaci (usnesení) o zápisu členů statutárních orgánů 

nebo vedoucího odštěpného závodu do tohoto rejstříku. Uvedený postup umožňuje 

existující elektronická komunikace mezi veřejnými rejstříky a živnostenským 

rejstříkem, přičemž již v současné době nemusí podnikatel oznamovat živnostenskému 

úřadu změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení 

živnosti nebo jako náležitost žádosti o koncesi, pokud jsou tyto údaje již zapsány do 

veřejného rejstříku. Živnostenský úřad se dozvídá o provedených změnách 

prostřednictvím tzv. avíz denně zasílaných z veřejných rejstříků. 

  

Předmětná změna právní úpravy přispěje rovněž ke sladění údajů osob zapisovaných do 

živnostenského a veřejného rejstříku. Nemělo by již docházet k situacím, kdy je do 

živnostenského rejstříku na základě oznámení právnické osoby zapsána jako člen 

statutárního orgánu osoba, jejíž zápis však následně obchodní nebo jiný veřejný rejstřík 

neprovede (např. pro nesplnění podmínky její bezúhonnosti) a jako člen statutárního 

orgánu je zapsána zcela jiná osoba, přičemž vzniklý nesoulad mezi zápisem 

v živnostenském rejstříku a veřejném rejstříku je zřejmý náhledem do historických 

údajů vážících se k podnikatelskému subjektu vedených v živnostenském rejstříku.  

 

1.5C Vydávání sestav z živnostenského rejstříku 

Cílem návrhu je rozšířit nabídku poskytování informací z živnostenského rejstříku 

podnikatelské i nepodnikatelské veřejnosti o vydávání hromadných souborů (sestav) 

veřejně přístupných údajů podnikatelů zapsaných v živnostenském rejstříku na žádost 

podnikatelské i nepodnikatelské veřejnosti.  

Předpokladem vydání sestavy bude žádost osoby, v níž bude vymezen okruh 

podnikatelů, jejichž údaje by měly být v sestavě uvedeny, adresou sídla podnikatele, 

umístěním provozoven podnikatelů nebo konkrétní živností, přičemž vedle těchto 

požadovaných údajů bude sestava obsahovat vždy základní identifikační údaje 

podnikatele, a to jméno a příjmení, název, případně jeho obchodní firmu, identifikační 

číslo osoby a adresu jeho sídla.  

Sestavy by měly být na žádost osoby, která o zhotovení sestavy živnostenský úřad 

požádá, vydávány v papírové nebo v elektronické podobě. Předpokládá se, že získané 

údaje budou využívány nejen pro informaci veřejnosti (např. vyhledání řemeslníka 

provozujícího určitou živnost v konkrétní obci), ale zejména pak ke komerčním účelům. 
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Zmíněné sestavy veřejných údajů podnikatelů zapsaných v živnostenském rejstříku by 

měly obsahovat pouze aktuální údaje podnikatelů ke dni zhotovení sestavy, nikoliv tedy 

údaje již neplatné (historické), a měly by být vydávány živnostenskými úřady dle své 

územní působnosti. Sestavu podnikatelů se sídlem spadajícím do správního obvodu 

obecního živnostenského úřadu by měl tedy vydat úřad příslušný podle § 71 odst. 2 

živnostenského zákona, který je uveden na každém výpisu z živnostenského rejstříku 

podnikatele, sestavu podnikatelů s umístěním provozovny v určitém místě (v ulici, obci) 

obecní živnostenský úřad, v jehož správním obvodu se provozovny nacházejí. Pokud 

bude v žádosti uveden požadavek na vyhotovení sestavy údajů podnikatelů, jejichž sídlo 

nebo provozovny spadají do správního obvodu různých obecních živnostenských úřadů 

v rámci jednoho kraje, měl by tuto sestavu vydat příslušný krajský živnostenský úřad. 

Sestavu podnikatelů, jejichž sídlo nebo provozovny se nacházejí na adresách v různých 

krajích České republiky, by měl vydat Živnostenský úřad ČR, tj. Ministerstvo průmyslu 

a obchodu. Příjem získaný z vybraných správních poplatků bude příjmem příslušné 

obce, pokud sestavu bude vydávat obecní živnostenský úřad, nebo příslušného kraje, 

pokud sestavu vydá krajský živnostenský úřad. V případě vydání sestavy 

Živnostenským úřadem ČR bude vybraný správní poplatek příjmem státního rozpočtu. 

 

1.6 Zhodnocení rizika 

1.6A Překážky provozování živnosti založené rozhodnutím živnostenského úřadu podle 

§ 58 živnostenského zákona 

 

1.6Aa. Okruh živností, na které překážky provozování živností založené rozhodnutím 

živnostenského úřadu podle § 58 živnostenského zákona dopadají 

V případě, že nebude upraven rozsah překážek provozování živnosti uvedených 

v § 8 odst. 6 a 7 živnostenského zákona, nedojde ke snížení zátěže podnikatelů 

spočívající v odstranění omezujícího opatření, které zabraňuje vykonávat živnost 

v příbuzném oboru živnosti a podat žádost o koncesi v jiném oboru osobám, kterým 

bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona, 

a dalším osobám uvedeným v § 8 odst. 6 živnostenského zákona.  

Tyto osoby nebudou moci nadále po zákonem stanovenou dobu nejen ohlásit stejnou 

živnost nebo podat žádost o koncesi pro stejnou živnost, pro jejíž provozování bylo 

živnostenské oprávnění zrušeno, ale ani živnost v příbuzném oboru. Žádost o koncesi 

v jiném oboru budou moci nadále podat až po uplynutí jednoho roku od právní moci 

rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění. Podnikatel tedy nadále nebude moci 

vykonávat žádnou z ostatních činností uvedených v obsahové náplni živnosti volné 

v případě, pokud některý z oborů živnosti volné bude příbuzným oborem k živnosti, pro 

jejíž provozování bylo živnostenské oprávnění zrušeno.  

  

1.6Ab. Doba trvání překážek provozování živnosti založených rozhodnutím 

živnostenského úřadu podle § 58 živnostenského zákona 

V případě nepřijetí nové právní úpravy nebude sjednocena právní úprava délky trvání 

překážek provozování živnosti pro všechny kategorie osob, na které se překážka 

provozování živnosti vztahuje. Zatímco osobám uvedeným v  § 8 odst. 6 písm. a) a b) 

živnostenského zákona, tj. fyzickým a právnickým osobám, kterým bylo zrušeno 

živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona, a dále 

osobám, jež byly členy statutárního orgánu právnické osoby v době, kdy nastaly nebo 

trvaly skutečnosti, které vedly ke zrušení živnostenského oprávnění, trvá překážka 
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v oboru nebo příbuzném oboru po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o zrušení 

živnostenského oprávnění, právnickým osobám, členem jejichž statutárního orgánu je 

osoba, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění, a právnickým osobám, členem 

jejíchž statutárního orgánu je osoba, která byla členem statutárního orgánu právnické 

osoby v době, kdy nastaly nebo trvaly skutečnosti, které vedly ke zrušení 

živnostenského oprávnění /osoby uvedené v § 8 odst. 6 písm. c) a d) živnostenského 

zákona/, trvá překážka provozování živnosti po časově neomezenou dobu, pakliže samy 

„nevymění“ člena statutárního orgánu. 

 

 1.6B Oznamování členů statutárního orgánu právnické osoby a vedoucích odštěpného 

závodu zahraniční osoby a jejich zápis do živnostenského rejstříku 

Jestliže nebude přijata navrhovaná úprava týkající se oznamování údajů osob, které jsou 

členy statutárního orgánu právnické osoby zapisující se konstitutivně do některého 

z veřejných rejstříků nebo které jsou vedoucím odštěpného závodu zahraniční osoby, 

nebude odstraněna administrativní zátěž podnikatelů spočívající v povinnosti 

oznamovat údaje, které si může zjistit sám živnostenský úřad náhledem do příslušného 

veřejného rejstříku nebo které následně obdrží elektronickou cestou z veřejného 

rejstříku v rámci předávání dat mezi veřejnými rejstříky a živnostenským rejstříkem.  

  

Nebude ani odstraněn nežádoucí stav spočívající v rozdílnosti zápisů údajů o osobách 

ve funkci člena statutárního orgánu v živnostenském a některém z veřejných rejstříků 

(zejména obchodním), který vzniká v případě, pokud právnická osoba oznámí 

živnostenskému úřadu podle § 45 odst. 3 živnostenského zákona údaje člena 

statutárního orgánu a tato osoba, dosud nezapsaná ve veřejném rejstříku, do něj nakonec 

ani zapsána nebude a naopak jako člen statutárního orgánu od data uvedeného 

živnostenskému úřadu bude zapsána zcela jiná osoba. To pak může působit nejistotu 

veřejnosti, které údaje platí, což by bylo v rozporu s účelem živnostenského rejstříku, 

který si klade za cíl poskytovat veřejnosti úplná a pravdivá data o podnikatelích a jejich 

živnostech. 

 

1.6C Vydávání sestav z živnostenského rejstříku 

Pokud nebude umožněno vydávat hromadné soubory - sestavy - podnikatelů, bude 

podnikatelská i nepodnikatelská veřejnost mít možnost získat základní veřejně dostupné 

údaje podnikatelů výhradně náhledem do živnostenského rejstříku publikovaného na 

internetových stránkách www.rzp.cz. Tyto stránky již v současné době umožňují zjistit, 

kteří podnikatelé mají na konkrétní adrese své sídlo nebo provozovnu. Nadále však 

nebude možno zjistit podnikatele, kteří provozují konkrétní živnost (např. podnikatele 

provozující živnost „holičství, kadeřnictví“ v konkrétní obci), nebo získat databázi 

podnikatelů se sídlem v konkrétním místě (obci, kraji, ČR). I nadále tyto informace 

budou dostupné pouze těm osobám, které dostupnými, ale nákladnějšími technickými 

prostředky neoficiálně sledují změny probíhající ve veřejné části živnostenského 

rejstříku publikované na shora uvedených internetových stránkách a tyto informace dále 

zpracovávají a zpravidla komerčně využívají pro svou činnost, příp. poskytují 

(pravděpodobně i za úplatu) dalším subjektům. 
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2.   Návrh variant řešení 

Způsob řešení nastíněných problémů byl podroben analýze a následujícímu hodnocení, 

přičemž byly zvažovány tyto varianty řešení: 

 

2A Překážky provozování živnosti založené rozhodnutím živnostenského úřadu podle § 

58 živnostenského zákona 

 

2Aa. Okruh živností, na které překážky provozování živností založené rozhodnutím 

živnostenského úřadu podle § 58 živnostenského zákona dopadají 

 

VARIANTA 1 – „nulová“ 

Tato varianta znamená ponechání stávajícího stavu, kdy se překážky provozování 

živnosti vztahují nejen na živnost, pro jejíž provozování bylo živnostenské oprávnění 

zrušeno, ale i na živnosti v příbuzném oboru a živnosti koncesované v jiném oboru. 

Pakliže bude zrušeno živnostenské oprávnění pro některou z regulovaných živností 

(řemeslných, vázaných nebo koncesovaných), bude podnikateli zpravidla znemožněno 

vykonávat i jakoukoli z činností spadajících do živnosti volné, a to s ohledem na 

příbuznost některých oborů, které jsou obsahovou náplní této živnosti, a s ohledem na 

skutečnost, že podle § 28 živnostenského zákona živnostenské oprávnění k výkonu 

živnosti volné opravňuje automaticky k výkonu všech činností, jež jsou obsahovou 

náplní této živnosti. Bude zachováno i omezení v podobě zákazu vykonávat 

koncesovanou živnost v jiném oboru po dobu jednoho roku od právní moci rozhodnutí 

o zrušení živnostenského oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona. 

 

VARIANTA 2 

Tato varianta předpokládá minimální řešení problémů souvisejících s uvedenou 

problematikou a spočívá v odstranění omezení podnikatelských subjektů provozovat 

koncesovanou živnost v jiném oboru po zákonem stanovenou dobu.  Rozhodnutí 

živnostenského úřadu podle § 58 odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona již tedy nebude 

překážkou provozování koncesované živnosti v jiném oboru po dobu jednoho roku od 

právní moci uvedeného rozhodnutí živnostenského úřadu, avšak podnikatelské subjekty 

nadále nemohou po zákonem stanovenou dobu provozovat živnosti v příbuzném oboru.  

 

VARIANTA 3 

Zrušení živnostenského oprávnění podle § 58 odst. 2 a 3 živnostenského zákona se 

podle této varianty stane překážkou provozování pouze shodné živnosti.  Osobám 

uvedeným v § 8 odst. 6 živnostenského zákona tak bude umožněno provozovat živnost 

v příbuzném oboru i koncesovanou živnost v jiném oboru, což v současné době tento 

zákon vylučuje.  

 

VARIANTA 4 

Okruh živností, na které budou dopadat překážky provozování živností založené 

rozhodnutím živnostenského úřadu podle § 58 odst. 2 a 3 živnostenského zákona, bude 

diferencován podle toho, z jakého důvodu bylo obecním živnostenským úřadem zrušeno 

podnikateli jeho živnostenské oprávnění. Zrušení živnostenského oprávnění z důvodu 

závažného porušování podmínek stanovených rozhodnutím o udělení koncese by tak 

mohlo vést k vyloučení osob z provozování shodné, popř. příbuzné živnosti, zatímco 

neplnění závazků v oblasti sociálního zabezpečení by mohlo osobám uvedeným v 
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§ 8 odst. 6 živnostenského zákona znepřístupnit živnostenské podnikání po zákonem 

stanovenou dobu zcela.  

 

VARIANTA 5 

Uvedená varianta spočívá ve zmírnění překážky provozování živnosti spočívající 

v nemožnosti provozovat po zákonem stanovenou dobu živnost volnou z důvodu 

příbuznosti některého oboru činností náležejících do živnosti volné s živností, pro jejíž 

provozování bylo živnostenské oprávnění zrušeno. V případě, že by tedy zrušení 

živnostenského oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona mělo dopad 

na provozování živnosti volné, vztahovala by se tato překážka pouze na provozování 

konkrétního oboru, případně oborů činností náležejících do této živnosti, nikoliv na 

celou živnost volnou. Právo provozovat ostatní obory činností náležejících do živnosti 

volné by tak zůstalo zachováno.  

 

VARIANTA 6 

Zmíněná varianta předpokládá zrušení všech překážek provozování živnosti uvedených 

v § 8 odst. 6 a 7 živnostenského zákona, tj. překážek založených rozhodnutím obecního 

živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění z důvodu závažného 

porušování povinností vyplývajících ze živnostenského zákona a jiných právních 

předpisů nebo z rozhodnutí o udělení koncese. Překážkami provozování živnosti by tak 

zůstala pouze rozhodnutí soudu a správních orgánů, jimiž je vysloven zákaz činnosti a 

dále pak skutečnosti, které souvisí s insolvenčním řízením (§ 8 odst. 1 až 5 

živnostenského zákona).  

 

2Ab. Doba trvání překážek provozování živnosti založených rozhodnutím 

živnostenského úřadu podle § 58 živnostenského zákona 

  

VARIANTA 1 – „nulová“ 

Tato varianta znamená zachování stávajícího stavu, kdy je iracionálně nastavena odlišná 

délka trvání překážek provozování živnosti založených rozhodnutím živnostenského 

úřadu podle § 58 odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona pro jednotlivé skupiny 

fyzických i právnických osob uvedených v § 8 odst. 6 živnostenského zákona. Nedojde 

tak k narovnání podnikatelského prostředí a odstranění nerovnosti mezi 

podnikatelskými subjekty, jichž se překážky provozování živnosti týkají. 

 

VARIANTA 2 

Touto variantou se odstraňuje nedůvodné časově neomezené nastavení překážky 

provozování živnosti týkající se právnické osoby, členem jejíhož statutárního orgánu je 

fyzická nebo právnická osoba, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění, a právnické 

osoby, členem jejíhož statutárního orgánu je fyzická nebo právnická osoba, která byla 

členem statutárního orgánu v době, kdy nastaly nebo trvaly skutečnosti, které vedly ke 

zrušení živnostenského oprávnění. Doba trvání překážky provozování živnosti, 

důvodem jejíhož vzniku je rozhodnutí živnostenského úřadu podle § 58 odst. 2 nebo 3 

živnostenského zákona, týkající se shora uvedených osob se slaďuje s dobou trvání této 

překážky týkající se fyzické a právnické osoby, které bylo zrušeno živnostenské 

oprávnění, a fyzické a právnické osoby, která byla členem statutárního orgánu 

právnické osoby v době, kdy nastaly nebo trvaly skutečnosti, které vedly ke zrušení 

živnostenského oprávnění, již stanovenou živnostenským zákonem. Tato doba činí 3 
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roky a byla zavedena zákonem č. 356/1999 Sb., kterým se s účinností od 1. 3. 2000 

změnil živnostenský zákon a některé další zákony. 

 

VARIANTA 3 

Tato varianta rovněž předpokládá úpravu textu § 8 odst. 6 živnostenského zákona tak, 

aby došlo ke sjednocení doby trvání překážek provozování živnosti pro všechny 

podnikatelské subjekty, které jsou vyjmenovány v tomto ustanovení, a odstranění tak 

časově neomezené překážky provozování živnosti týkající se pouze některých osob. 

Překážka provozování živnosti pro všechny fyzické i právnické osoby uvedené v § 8 

odst. 6 živnostenského zákona by byla nově časově omezena na 1 rok ode dne nabytí 

právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3 

živnostenského zákona, jak tomu bylo do 1. 3. 2000, kdy nabyla účinnosti novela 

živnostenského zákona provedená zákonem č. 356/1999 Sb., která tuto lhůtu 

prodloužila na 3 roky. 

 

2B Oznamování členů statutárního orgánu právnické osoby a vedoucích odštěpného 

závodu zahraniční osoby a jejich zápis do živnostenského rejstříku 

 

VARIANTA 1 – „nulová“ 

Uvedená varianta znamená ponechání dosavadního stavu, kdy právnické osoby, které se 

obligatorně zapisují do některého z veřejných rejstříků vedených rejstříkovým soudem 

(např. obchodního nebo spolkového rejstříku), oznamují živnostenskému úřadu při 

ohlášení živnosti nebo při podání žádosti o koncesi identifikační údaje členů 

statutárního orgánu i vedoucího odštěpného závodu, ohlašuje-li živnost (resp. žádá-li 

o koncesi) zahraniční právnická osoba. Oznámení členové statutárního orgánu 

právnické osoby (jednatelé, členové představenstva apod.) jsou tak často zapsány do 

živnostenského rejstříku ještě předtím, než jsou právnickou osobou oznámeny 

příslušnému rejstříkovému soudu, což mnohdy vede k situaci, kdy jsou do 

živnostenského rejstříku zapsány osoby, které se nikdy členem statutárního orgánu 

nestanou, neboť jejich zápis do veřejného rejstříku rejstříkový soud z různých důvodů 

odmítne provést.  

Zahraniční fyzická nebo právnická osoba je povinna oznámit živnostenskému úřadu 

identifikační údaje vedoucího odštěpného závodu, což může před zápisem odštěpného 

závodu do obchodního rejstříku působit zmatečně, neboť funkce vedoucího vzniká až 

zápisem do obchodního rejstříku. 

 

VARIANTA 2 

Tato varianta předpokládá odstranění povinnosti právnických osob obligatorně se 

zapisujících do některého z veřejných rejstříků vedených rejstříkovým soudem 

oznamovat ve svém podání (ohlášení živnosti nebo v žádosti o koncesi) živnostenskému 

úřadu identifikační údaje členů svých statutárních orgánů, neboť tento údaj si 

živnostenský úřad sám obstará buď náhledem do příslušného veřejného rejstříku při 

zpracování podání právnické osoby, nebo informaci o tom, kdo jsou členové 

statutárního orgánu právnické osoby, obdrží živnostenský úřad elektronickou cestou 

přímo z veřejného rejstříku poté, co tyto osoby budou do veřejného rejstříku zapsány. 

Jednak se tak odstraní administrativní zátěž podnikatelů spočívající ve vypisování údajů 

členů statutárních orgánů v ohlášení živnosti (žádosti o koncesi), jednak se zajistí soulad 

údajů zapsaných ve veřejných rejstřících a živnostenském rejstříku. Právní úprava 
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živnostenského zákona však i nadále bude vyžadovat od ohlašovatele živnosti (žadatele 

o koncesi), resp. podnikatele, který je zahraniční fyzickou nebo právnickou osobou, aby 

oznámil živnostenskému úřadu identifikační údaje vedoucího svého odštěpného závodu 

umístěného v  ČR, bez ohledu na to, zda je již tato osoba zapsána v obchodním 

rejstříku. 

  

VARIANTA 3 

Touto variantou bude odstraněna povinnost právnických osob zapisujících se 

obligatorně do veřejných rejstříků vedených rejstříkovým soudem oznamovat 

živnostenskému úřadu identifikační údaje členů statutárních orgánů, neboť tuto 

informaci si z těchto rejstříků zjistí sám živnostenský úřad. Stejně tak nebude muset 

zahraniční osoba zřizující na území České republiky odštěpný závod oznamovat 

živnostenskému úřadu identifikační údaje vedoucího tohoto závodu, neboť i tento údaj 

získá živnostenský úřad z příslušného veřejného rejstříku, tj. obchodního rejstříku, a 

v případě vzniku živnostenského oprávnění zahraniční osobě tento údaj zapíše do 

živnostenského rejstříku, aniž by jej tedy musel podnikatel tomuto úřadu oznamovat. 

 

2C Vydávání sestav z živnostenského rejstříku 

 

VARIANTA 1 – „nulová“ 

Tato varianta zachovává stávající stav, kdy z živnostenského rejstříku mohou být 

veřejnosti vydávány pouze výpisy z živnostenského rejstříku týkající se konkrétního 

podnikatele, a to v rozsahu stanoveném zákonem. Nebude tedy nadále možné na žádost 

veřejnosti vydat hromadný soubor - sestavu - s údaji podnikatelů podle adresy jejich 

sídla, umístění provozovny nebo jimi provozované živnosti. 

 

VARIANTA 2 

Uvedená varianta počítá s vydáváním hromadných souborů (sestav) z živnostenského 

rejstříku, v nichž budou uváděny aktuální údaje z veřejné části živnostenského rejstříku, 

a to v rozsahu stanoveném v žádosti (adresa sídla podnikatelů nebo umístění 

provozovny/provozoven nebo konkrétní živnost podnikatelů) a dále pak základní 

identifikační údaje podnikatele, jimiž jsou jméno a příjmení podnikatele, jeho název, 

případně obchodní firma, sídlo podnikatele a identifikační číslo osoby. 

 

VARIANTA 3 

Tato varianta předpokládá vydávání sestav údajů zapsaných v živnostenském rejstříku, 

v nichž budou uváděny jednak údaje z veřejné části živnostenského rejstříku vymezené 

v žádosti o sestavu adresou sídla podnikatelů nebo umístěním provozoven nebo 

konkrétní živností podnikatelů a dále požadavkem na další údaje. Kromě základních 

identifikačních údajů podnikatelů, jako je jméno (jména) a příjmení podnikatele, jeho 

název, případně obchodní firma, sídlo podnikatele a identifikační číslo osoby, by tedy 

mohla sestava obsahovat rovněž další údaje, jež jsou uvedeny ve veřejné části 

živnostenského rejstříku, bez jakéhokoliv dalšího omezení. Obsahem sestavy by tak 

mohl být např. i seznam odpovědných zástupců, osob pokračujících v provozování 

živnosti, členů statutárních orgánů, uvedení různých dat (např. data vzniku 

živnostenského oprávnění), překážek provozování živnosti a další veřejné údaje 

podnikatelů.   
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3.   Vyhodnocení nákladů a přínosů 

 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

 

3.1.1 Náklady 

 

3.1.1A Překážky provozování živnosti založené rozhodnutím živnostenského úřadu 

podle § 58 živnostenského zákona 

 

Počty subjektů, které byly v roce 2015 dotčeny předmětnou právní úpravou týkající se 

překážek provozování živnosti: 

 

1. Zrušení živnostenského oprávnění podle § 58 odst. 2 a 3 živnostenského zákona 

 

Důvod zrušení živnostenského oprávnění FO PO Celkem 

Zrušení živnostenského oprávnění dle § 58 odst. 2 

živnostenského zákona 

3 6 9 

Zrušení živnostenského oprávnění dle § 58 odst. 3 na 

návrh správy sociálního zabezpečení 

2 0 2 

Zrušení živnostenského oprávnění dle § 58 odst. 3 pro 

závažné porušení podmínek provozování živnosti 

5 17 22 

   33 

 

2. Zrušení živnostenského oprávnění podle § 58 odst. 1 písm. b) živnostenského zákona 

- z důvodu překážky provozování živnosti podle § 8 odst. 6 a 7 živnostenského zákona 
 

PO FO ZPO ZFO Celkem 

89 37 1 2 129 

 

Ze shora uvedeného statistického podkladu vyplývá, že zrušení živnostenského 

oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona celkem 33 fyzickým a 

právnickým osobám mělo dopad celkem na 129 podnikatelských subjektů, jimž bylo 

zrušeno živnostenské oprávnění z důvodu vzniku překážky provozování živnosti podle 

§ 8 odst. 6 a 7 živnostenského zákona.  

 

Počet zrušených 

živnostenských oprávnění  

(Z) 

Průměrná měsíční 

výdělek 

(PV) 

Průměrný výdělek 

podnikatelů/rok  

PV*12*Z 

129 26 396,- Kč 40 861 008,- Kč 

 

Odhad nákladů podnikatelů vychází ze shora uvedeného počtu zrušených 

živnostenských oprávnění podnikatelů v roce 2015 z důvodu překážky provozování 

živnosti a z dostupných informací týkajících se výdělku podnikatelů, tj. z průměrného 

měsíčního výdělku (mzdy) v podnikatelské sféře pro rok 2015 publikovaného Českým 

statistickým úřadem na internetových stránkách www.czso.cz. Jedná se o odhadovanou 

průměrnou částku, kterou by mohli uvedení podnikatelé v ideálním případě vydělat, 

pokud by nedošlo ke zrušení jejich živnostenského oprávnění. Zároveň je však 

zohledněna skutečnost, že na provozování podnikatelské činnosti a získání shora 
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uvedeného výdělku musí podnikatelé vynaložit určité náklady (časové, finanční ad.) a 

že se pravděpodobně nebude jednat o jejich jediný příjem, neboť někteří podnikatelé 

mají vedle příjmu z podnikání, resp. budou mít místo něj jiné příjmy (např. z jiného 

druhu podnikání, z nájmu, ze závislé činnosti apod.). Vycházíme z předpokladu, že 

každý podnikatel (PO, FO, ZPO, ZFO) měl jedno živnostenské oprávnění, které mu 

bylo zrušeno v důsledku zrušení jiného jeho živnostenského oprávnění podle § 58 odst. 

2 nebo 3 živnostenského zákona a ukončil tak zcela svou podnikatelskou činnost 

v režimu živnostenského zákona. Odhadované náklady těchto podnikatelů představují 

zhruba částku rovnající se dvěma třetinám průměrného výdělku podnikatelů za rok, tj. 

částku 27 240 672, Kč.  

  

3.1.1Aa. Okruh živností, na které překážky provozování živností založené rozhodnutím 

živnostenského úřadu podle § 58 živnostenského zákona dopadají 

 

Náklady VARIANTY 1 

V případě zvolení tzv. nulové varianty nebude přijata žádná legislativní úprava a bude 

ponechán stávající stav, se kterým jsou spojeny níže specifikované náklady a dopady na 

podnikatele a další subjekty. 

 

   

 

Náklady (dopady a rizika) 

 

 

 

                     Bližší specifikace nákladů  

 

 

Finanční dopady na podnikatele 

a další osoby, příp. veřejné 

rozpočty 

nemožnost provozovat po zákonem stanovenou dobu 

živnost s sebou nese pro podnikatele finanční dopady, 

neboť podnikatelé si tak nemohou sami zajistit obživu, 

ani nemohou splácet své případné závazky 

Nezaměstnanost podnikatelů a 

dalších osob 

nemožnost provozovat po zákonem stanovenou dobu 

živnost může znamenat nepříznivý dopad do oblasti 

čerpání příspěvku v nezaměstnanosti, pokud podnikatelé 

neseženou práci, která by jim zajistila obživu, příp. 

pokud nebudou mít nadále možnost zaměstnávat další 

osoby 

Dopad do soukromého života 

osob podnikatelů a dalších osob 

nemožnost provozovat určitou živnost může mít dopad 

na psychickou stránku osobnosti podnikatele a tím 

i dopad do soukromého života těchto osob 

Dopad na činnost 

živnostenských úřadů 

živnostenské úřady jsou povinny odpovědně posuzovat, 

která z živností je živností v příbuzném oboru 

a koncesovanou živností v jiném oboru ve vztahu 

k živnosti, k jejímuž provozování bylo zrušeno 

živnostenské oprávnění, neboť vznik překážky 

provozování živnosti a zrušení oprávnění podnikat je 

závažným zásahem do práv každého člověka 

 

Náklady VARIANTY 2 

Touto variantou se odstraňují náklady podnikatelů, kterým je z důvodu zrušení 

živnostenského oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona 
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znemožněno po dobu 1 roku od právní moci uvedeného rozhodnutí provozovat 

koncesovanou živnost v jiném oboru. Náklady (dopady a rizika) této varianty jsou 

podobné nákladům předchozí, tzv. nulové varianty, neboť podnikateli nebude i nadále 

umožněno provozovat jakoukoliv živnost v příbuzném oboru (tj. často i živnost 

volnou). Jako další potenciální náklady je třeba zmínit eventuální, byť málo 

pravděpodobný dopad do práv podnikatelské i nepodnikatelské veřejnosti, příp. na 

veřejné rozpočty za předpokladu, že podnikatel se bude i při provozování nově získané 

koncesované živnosti v jiném oboru dopouštět shodného závažného jednání, pro které 

mu bylo již živnostenské oprávnění zrušeno podle § 58 odst. 2 nebo 3 živnostenského 

zákona.  

 

Náklady VARIANTY 3 

Náklady (dopady a rizika) této varianty spočívají v tom, že nelze zcela vyloučit, že 

osoby, kterým bylo zrušeno živnostenské oprávnění pro závažné porušení 

živnostenského zákona, jiných právních předpisů či z jiných důvodů uvedených v § 58 

odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona, získají bezodkladně živnostenské oprávnění pro 

provozování živnosti v příbuzném oboru nebo pro provozování koncesované živnosti 

v jiném oboru a opětovně se budou dopouštět obdobného závadného jednání, pro které 

bylo jejich živnostenské oprávnění zrušeno, což může mít negativní dopad do práv 

jiných podnikatelů či spotřebitelů.    

 

Náklady VARIANTY 4 

Náklady (dopady a rizika) této varianty představuje nutnost podle důvodů zrušení 

živnostenského oprávnění uvedených v § 58 odst. 2 a 3 živnostenského zákona 

vyspecifikovat okruh živností, na které budou jednotlivé překážky provozování živnosti 

založené rozhodnutím živnostenského úřadu podle shora uvedeného ustanovení 

živnostenského zákona dopadat. S ohledem na množství právních předpisů, jejichž 

porušení může být důvodem ke zrušení živnostenského oprávnění, jakož i různorodost 

jednotlivých druhů živností, nelze vyloučit nepřesnost a neúplnost právní úpravy těchto 

překážek, což by mohlo vést ke vzniku pochybností při její aplikaci a nerovného 

postavení jednotlivých podnikatelských subjektů. 

 

Náklady VARIANTY 5 

Předmětnou variantou se zužuje rozsah překážky provozování živnosti dopadající na 

provozování živnosti volné tak, že by se tato překážka měla týkat pouze provozování 

jednotlivých oborů činností náležejících do živnosti volné, nikoliv všech oborů, jestliže 

s obsahovou náplní živnosti, k jejímuž provozování bylo živnostenské oprávnění 

zrušeno, nikterak nesouvisí (nejsou příbuzná). Uvedená úprava by si však vyžádala 

přehodnocení institutu živnostenského oprávnění k provozování volné živnosti, neboť 

podle § 28 živnostenského zákona živnostenské oprávnění k výkonu živnosti volné 

opravňuje k výkonu všech činností uvedených v příloze č. 4 tohoto zákona, tj. všech 

oborů činností náležejících do této živnosti (např. zúžením rozsahu tohoto oprávnění 

pouze na obory činností, které podnikatel živnostenskému úřadu oznámí). Tato změna 

by znamenala nepřiměřený zásah do stabilního podnikatelského prostředí těch 

podnikatelů, kteří v současné době tuto živnost provozují. 
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Náklady VARIANTY 6 

Zrušení překážek provozování živnosti založených rozhodnutím obecního 

živnostenského úřadu podle § 58 odst. 2 a 3 živnostenského zákona může znamenat 

významný negativní dopad z hlediska ochrany veřejných zájmů, jako je ochrana zdraví, 

života, životního prostředí, práv spotřebitelů, kvalitního podnikatelského prostředí ad., 

ale i do oblasti veřejných rozpočtů.  

 

3.1.1Ab. Doba trvání překážek provozování živnosti založených rozhodnutím 

živnostenského úřadu podle § 58 živnostenského zákona 

 

Náklady VARIANTY 1 

V případě zvolení tzv. nulové varianty nebude provedena žádná úprava stávajícího 

znění živnostenského zákona ve vztahu ke sladění doby trvání překážek provozování 

živnosti uvedených v § 8 odst. 6 živnostenského zákona a bude tak ponecháno časově 

neomezené trvání překážek provozování živnosti pro skupiny právnických osob 

uvedených v § 8 odst. 6 písm. c) a d) živnostenského zákona, které znamená nedůvodný 

rozdílný přístup k jednotlivým skupinám podnikatelských subjektů z hlediska možnosti 

jejich účasti na živnostenském podnikání.  

 

Náklady VARIANTY 2 

Náklady (dopady a rizika) této varianty, kterou se sjednocuje doba trvání překážky 

provozování živnosti založené rozhodnutím obecního živnostenského úřadu podle § 58 

odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona, mohou spočívat v případném negativním dopadu 

zkrácení doby této překážky provozování živnosti vztahující se na právnické osoby, 

členem jejíhož statutárního orgánu je fyzická nebo právnická osoba, které bylo zrušeno 

živnostenské oprávnění, a právnické osoby, členem jejíhož statutárního orgánu je 

fyzická nebo právnická osoba, která byla členem statutárního orgánu v době, kdy 

nastaly nebo trvaly skutečnosti, které vedly ke zrušení živnostenského oprávnění, na 

práva podnikatelské i nepodnikatelské veřejnosti, která jsou uvedeným opatřením zčásti 

chráněna. 

 

Náklady VARIANTY 3 

Tato varianta, která spočívá v umožnění opětovného provozování živnosti (živností) 

všem osobám vyjmenovaným v § 8 odst. 6 živnostenského zákona ve shodném 

a kratším časovém úseku (tj. 1 rok od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského 

oprávnění), může s sebou nést negativní dopad do práv osob (podnikatelských i 

nepodnikatelských subjektů) a dalších zákonem chráněných veřejných zájmů, neboť by 

došlo ke zvýšení pravděpodobnosti možného opakování závadného jednání osob, 

kterým bylo pro závažné porušení zákona (nebo z jiných důvodů stanovených v § 58 

odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona) zrušeno jejich živnostenské oprávnění.  

 

3.1.1B Oznamování členů statutárního orgánu právnické osoby a vedoucích odštěpného 

závodu zahraniční osoby a jejich zápis do živnostenského rejstříku 

 

Náklady VARIANTY 1 

Zachování stávajícího stavu, tj. nulová varianta, znamená ponechání níže vyčíslené 

administrativní zátěže podnikatelů obligatorně zapsaných ve veřejném rejstříku, kterou 

přináší povinné oznamování identifikačních údajů členů statutárních orgánů 
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právnických osob a vedoucích odštěpného závodu zahraničních osob živnostenskému 

úřadu při ohlášení živnosti i při podání žádosti o koncesi.  

 

Předmětem výpočtu administrativních nákladů podnikatelů jsou náklady těchto osob za 

jeden kalendářní rok, přičemž kvalifikovaný odhad vychází ze statistických zjištění 

Ministerstva průmyslu a obchodu pro r. 2015, podle nichž počet nových podnikatelů - 

právnických osob zapisujících se obligatorně do veřejného rejstříku, kterým v období od 

1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 vzniklo živnostenské oprávnění, činil 25 343 a zahraničních 

osob, kterým v uvedeném období vzniklo živnostenské oprávnění, činil 193. Čas, který 

musí podnikatelé věnovat splnění povinnosti oznámit při ohlášení živnosti nebo při 

podání žádosti o koncesi identifikační údaje členů svého statutárního orgánu nebo 

vedoucího odštěpného závodu, činí zhruba 0,2 hod. (tj. cca 12 min.). Podle údajů 

publikovaných Českým statistickým úřadem (www.czso.cz/csu/czso/pmz_cr) průměrná 

měsíční mzda v podnikatelské sféře pro rok 2015 dosáhla výše 26 396,- Kč, tedy zhruba 

158,- Kč na hodinu. K této částce je nutno připočítat tzv. režijní náklady podnikatele ve 

výši 15% (např. náklady na kancelář, informační technologie apod.); hodinové náklady 

podnikatele tedy činí zhruba 182,- Kč.  

 

Vysvětlivky k tabulce: 

C – hodinové náklady na výkon dané činnosti (v Kč) 

T – počet hodin, které jsou třeba na provedení dané činnosti (v hod.) 

P – počet podnikatelů, kterých se povinnost/činnost týká 

C*T*P – celkové náklady vykonávané činnosti (v Kč) 

 

Informační 

povinnost/činnost 

Cílová 

skupina 

Hodinové 

náklady 

(C) 

Počet 

hodin 

(T) 

Frekvence 

/Četnost 

P C*T*P 

Povinné 

oznamování 

identifikačních 

údajů členů 

statutárních 

orgánů 

právnických osob 

a vedoucích 

odštěpného 

závodu zahraniční 

osoby při ohlášení 

živnosti /žádosti o 

koncesi 

Podnikatelé 

podnikající na 

základě 

živnostenského 

oprávnění – 

právnické 

osoby a 

zahraniční 

osoby 

zapisující se do 

veřejného 

rejstříku         

 

 

 

 

 

182 

 

 

 

 

 

0,2 

 

 

 

 

 

jednorázově 

 

 

 

 

 

25 536 

 

 

 

 

 

929 510 

 

Kvalifikovaný odhad administrativních nákladů podnikatelů, které jim vzniknou 

v průběhu jednoho kalendářního roku, představuje zhruba částku 929 510,- Kč.  

 

Náklady VARIANTY 2 

Tato varianta znamená ponechání administrativní zátěže podnikatelů - zahraničních 

osob spočívající v povinnosti oznamovat živnostenskému úřadu identifikační údaje 

vedoucích svého odštěpného závodu a vynaložení administrativních nákladů na straně 
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živnostenských úřadů, které budou muset samy zajišťovat informace o zákonem 

stanovených identifikačních údajích týkajících se členů statutárních orgánů právnických 

osob při ohlášení živnosti nebo při podání žádosti o koncesi.  

 

Náklady podnikatelů: 

 

Vysvětlivky k tabulce: 

C – hodinové náklady na výkon dané činnosti (v Kč) 

T – počet hodin, které jsou třeba na provedení dané činnosti (v hod.) 

P – počet podnikatelů, kterých se povinnost/činnost týká 

C*T*P – celkové náklady vykonávané činnosti (v Kč) 

 

Informační 

povinnost/činnost 

Cílová 

skupina 

Hodinové 

náklady 

(C) 

Počet 

hodin  

(T) 

Frekvence 

/Četnost 

P C*T*P 

Povinné 

oznamování 

identifikačních 

údajů vedoucích 

odštěpného 

závodu zahraniční 

osoby při ohlášení 

živnosti /žádosti o 

koncesi 

Podnikatelé 

podnikající na 

základě 

živnostenského 

oprávnění – 

zahraniční 

osoby 

zapisující se do 

obchodního 

rejstříku         

 

 

 

 

 

182 

 

 

 

 

 

0,1 

 

 

 

 

 

jednorázově 

 

 

 

 

 

193 

 

 

 

 

 

3 513 

 

Kvalifikovaný odhad administrativních nákladů podnikatelů, které jim vzniknou 

v průběhu jednoho kalendářního roku, představuje zhruba částku 3 513,- Kč.  

 

Náklady živnostenských úřadů: 

 

Výpočet vychází ze statistických údajů Ministerstva průmyslu a obchodu za rok 2015, 

kdy počet právnických osob se sídlem v České republice, kterým v uvedeném období 

vzniklo živnostenské oprávnění, činil 25 343. Čas, který musí živnostenské úřady 

věnovat náhledu do veřejného rejstříku, příp. do informace (usnesení) rejstříkového 

soudu o zápisu členů statutárních orgánů právnických osob, činí zhruba 0,1 hod. (tj. cca 

6 min.). Podle údajů publikovaných Českým statistickým úřadem průměrná měsíční 

mzda v nepodnikatelské sféře pro rok 2015 dosáhla výše 26 787,- Kč, tedy zhruba 160,-

 Kč na hodinu. 

 

Vysvětlivky k tabulce: 

C – hodinové náklady na výkon dané činnosti (v hod.)  

T – počet hodin, které jsou třeba na provedení dané činnosti (v Kč) 

P – počet podnikatelů, kterých se povinnost/činnost týká 

C*T*P – celkové náklady vykonávané činnosti (v Kč) 
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Identifikace nákladů 

(činnost) 

Hodinové 

náklady 

(C) 

Počet 

hodin  

(T) 

Počet 

podnikatelů-

zahraničních 

osob za rok 

(P) 

 C*T*P 

Zjišťování identifikačních 

údajů členů statutárních orgánů 

právnických osob náhledem do 

veřejného rejstříku a do 

informací zaslaných 

elektronicky z veřejného 

rejstříku  

 

 

160 

 

 

0,1 

 

 

 

25 343 

 

 

405 488 

 

Kvalifikovaný odhad administrativních nákladů živnostenských úřadů vzniklých 

v průběhu jednoho kalendářního roku představuje částku zhruba 405 488,- Kč, přičemž 

se jedná o náklady na odměnu zaměstnance tohoto úřadu. Tyto náklady nevyžadují 

navýšení rozpočtu obcí, neboť uvedená činnost bude vykonávána v rámci běžného 

vyřizování živnostenskoprávní agendy živnostenskými úřady, které nebudou muset 

následně řešit rozpor údajů týkajících se shora uvedených subjektů zapsaných 

v živnostenském a veřejném rejstříku.  

 

Náklady VARIANTY 3 

Tato varianta s sebou nese níže vyčíslené administrativní náklady na straně 

živnostenských úřadů, které si budou samy obstarávat informace týkající se členů 

statutárních orgánů právnických osob obligatorně zapsaných ve veřejném rejstříku a 

vedoucích odštěpného závodu zahraniční osoby náhledem do veřejného rejstříku nebo 

z informací, které obdrží elektronickou cestou z příslušného veřejného rejstříku. 

 

Předmětem výpočtu jsou roční náklady živnostenských úřadů na zjištění identifikačních 

údajů členů statutárních orgánů a vedoucích odštěpného závodu zahraničních osob 

z veřejného rejstříku, a to jak přímým náhledem do některého z veřejných rejstříků, tak 

z informace, kterou živnostenský úřad obdrží elektronickou cestou z některého 

z veřejných rejstříků. Výpočet vychází ze statistických údajů Ministerstva průmyslu a 

obchodu za rok 2015, kdy počet nových podnikatelů - právnických osob zapisujících se 

obligatorně do veřejného rejstříku, kterým v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 

vzniklo živnostenské oprávnění, činil 25 343 a počet zahraničních osob, kterým 

v uvedeném období vzniklo živnostenské oprávnění, činil 193. Čas, který musí 

živnostenské úřady věnovat náhledu do veřejného rejstříku, příp. do informace 

(usnesení) rejstříkového soudu o zápisu členů statutárního orgánu, příp. vedoucích 

odštěpného závodu zahraniční osoby, činí zhruba 0,1 hod. (tj. cca 6 min.). Podle údajů 

publikovaných Českým statistickým úřadem průměrná měsíční mzda v nepodnikatelské 

sféře pro rok 2015 dosáhla výše 26 787,- Kč, tedy zhruba 160,- Kč na hodinu. 

 

Vysvětlivky k tabulce: 

C – hodinové náklady na výkon dané činnosti (v hod.)  

T – počet hodin, které jsou třeba na provedení dané činnosti (v Kč) 

P – počet podnikatelů, kterých se povinnost/činnost týká 

C*T*P – celkové náklady vykonávané činnosti (v Kč) 
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Identifikace nákladů 

(činnost) 

Hodinové 

náklady 

(C) 

Počet 

hodin  

(T) 

Počet 

podnikatelů za 

rok 

(P) 

 C*T*P 

Zjišťování identifikačních 

údajů členů statutárních orgánů 

právnických osob a vedoucích 

odštěpného závodu zahraniční 

osoby náhledem do veřejného 

rejstříku a do informací 

zaslaných elektronicky 

z veřejného rejstříku  

 

 

 

160 

 

 

 

0,1 

 

 

 

 

25 536 

 

 

 

408 576 

 

Kvalifikovaný odhad administrativních nákladů živnostenských úřadů vzniklých 

v průběhu jednoho kalendářního roku představuje částku zhruba 408 576,- Kč, přičemž 

se jedná o náklady spočívající v odměně zaměstnance za práci vynaloženou na 

předmětnou činnost. Tyto náklady nevyžadují navýšení rozpočtu obcí, neboť uvedená 

činnost bude vykonávána v rámci běžného vyřizování živnostenskoprávní agendy 

živnostenskými úřady a bude kompenzována mj. tím, že živnostenské úřady nebudou 

muset následně řešit případný nesoulad údajů zapsaných v živnostenském a veřejném 

rejstříku.  

3.1.1C Vydávání sestav z živnostenského rejstříku 

 

Náklady VARIANTY 1 

Nulová varianta znamená ponechání stávajícího stavu, kdy právní úprava 

živnostenského zákona neumožňuje vydávat na žádost veřejnosti hromadné soubory 

(sestavy) a tudíž představuje blíže neidentifikovatelné náklady pro subjekty, které svými 

technickými prostředky získávají z veřejné části živnostenského rejstříku údaje týkající 

se podnikatelů zapsaných v tomto rejstříku, příp. si od jiných subjektů, které takto 

zpracovávají informace z živnostenského rejstříku, příslušné veřejně dostupné 

informace kupují. Tato varianta sebou nese i další náklady subjektů, které nemohou pro 

svou činnost získávat potřebné údaje o podnikatelích (např. nelze kontaktovat 

podnikatele, který v dané lokalitě nabízí své služby levněji anebo kvalitněji). 

 

Náklady VARIANTY 2 

Uvedená varianta spočívá ve zpracovávání a vydávání sestav obsahujících základní 

okruh informací o podnikatelích zapsaných v živnostenském rejstříku, přičemž vydání 

sestavy bude podléhat správnímu poplatku ve výši 5,- Kč za poskytnutí údajů týkajících 

se jednoho podnikatele.  

 

Vydávání sestav bude spojeno s administrativními náklady na straně živnostenských 

úřadů, které budou vyřizovat žádosti veřejnosti o zpracování sestav. Tyto náklady je 

možno kvantifikovat zejména jako náklady na mzdu příslušných zaměstnanců úřadů. 

Lze důvodně předpokládat, že vydávání sestav (stejně jako je tomu při vydávání výpisů 

z živnostenského rejstříku) bude zajišťováno stávajícími zaměstnanci těchto úřadů 

v rámci výkonu státní správy v přenesené působnosti na úseku živnostenského 

podnikání.  
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Náklady VARIANTY 3 

 Varianta spočívající ve vydávání sestav obsahujících neomezené množství aktuálních 

veřejně dostupných údajů podnikatelů bude spojena nejen s administrativními náklady 

živnostenských úřadů týkajících se personálního obsazení těchto úřadů, ale na rozdíl od 

předchozí varianty znamená enormní zatížení informačních systémů některých, zejména 

větších úřadů, které budou sestavu vydávat. 

 

3.1.2 Přínosy 

3.1.2A Překážky provozování živnosti založené rozhodnutím živnostenského úřadu 

podle § 58 živnostenského zákona 

 

3.1.2Aa. Okruh živností, na které překážky provozování živností založené rozhodnutím 

živnostenského úřadu podle § 58 živnostenského zákona dopadají 

 

Přínosy VARIANTY 1 

Uvedené řešení ponechává beze změny stávající stav, kdy se překážky provozování 

živnosti vztahují nejen na živnosti, pro jejichž provozování bylo živnostenské oprávnění 

zrušeno, ale i na živnosti v příbuzném oboru a na koncesované živnosti v jiném oboru, 

což může vést k názoru, že je přínosné pro ochranu společnosti.  

 

Přínosy VARIANTY 2 

Tato varianta by znamenala určitý přínos jak pro podnikatele a případné snížení jejich 

zátěže, tak pro další dotčené subjekty (např. živnostenské úřady), veřejné rozpočty ad., 

pakliže by umožnila fyzickým i právnickým osobám požádat o koncesi v jiném oboru, 

než je živnost, pro jejíž provozování bylo živnostenské oprávnění zrušeno, již dříve než 

po uplynutí 1 roku od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění. 

 

Přínosy VARIANTY 3 

Odstranění překážky provozování živnosti spočívající v nemožnosti po zákonem 

stanovenou dobu provozovat živnost v příbuzném oboru a koncesovanou živnost 

v jiném oboru by mělo přispět ke zlepšení postavení jak fyzických a právnických osob, 

jichž se bezprostředně dotýká, tak by mělo mít pozitivní vliv i na další subjekty (veřejné 

rozpočty). Mělo by dojít k odstranění nákladů (dopadů a rizik), které jsou 

vyspecifikovány v tabulce v bodě 3.1.1Aa.  

 

Přínosy VARIANTY 4 

Koncipování překážek provozování živnosti podle toho, z jakého důvodu bylo 

živnostenské oprávnění podnikateli sankčně obecním živnostenským úřadem zrušeno, 

by bylo přínosné vzhledem k tomu, že by se jednalo o přiměřené zákonné omezení 

dotčených osob podnikat a zároveň by tak byla dostatečným způsobem ochráněna 

společnost a její zájmy před závadným jednáním osob, které při podnikání porušují 

závažným způsobem podmínky stanovené zákonem. 

 

Přínosy VARIANTY 5 

Úprava dopadů překážek provozování živnosti pouze na konkrétní obory činností 

náležejících do živnosti volné by přineslo snížení zátěže podnikatelů a odstranění s ní 

souvisejících nákladů, neboť by bylo umožněno provozovat ostatní činnosti spadající do 
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obsahové náplně živnosti volné, které s živností, pro jejíž provozování bylo 

živnostenské oprávnění zrušeno, nesouvisí (nejsou příbuzné).  

 

Přínosy VARIANTY 6 

Varianta spočívající v úplném odstranění překážek provozování živnosti založených 

rozhodnutím obecního živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění podle 

§ 58 odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona (tj. z důvodu závažného porušení podmínek 

stanovených rozhodnutím o udělení koncese, živnostenským zákonem nebo zvláštními 

právními předpisy) by vedla k významnému snížení zátěže podnikatelů a odstranění 

všech nákladů spojených s nemožností provozovat po zákonem stanovenou dobu 

živnost, neboť by tak bylo umožněno osobám uvedeným v § 8 odst. 6 živnostenského 

zákona ohlásit jakoukoliv živnost nebo podat žádost o jakoukoliv koncesi kdykoliv po 

zrušení živnostenského oprávnění ze shora uvedených důvodů. 

 

3.1.2Ab. Doba trvání překážek provozování živnosti založených rozhodnutím 

živnostenského úřadu podle § 58 živnostenského zákona 

 

Přínosy VARIANTY 1 

V případě přijetí této varianty by nebylo zapotřebí provádět žádné legislativní úpravy 

stávajícího textu živnostenského zákona týkajícího se doby trvání překážek provozování 

živnosti.  Byl by tak zachován dosavadní stav, kdy překážka provozování živnosti 

v délce trvání 3 let od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění podle 

§ 58 odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona se týká pouze fyzické a právnické osoby, 

které bylo živnostenské oprávnění zrušeno, a fyzické a právnické osoby, která byla 

členem statutárního orgánu právnické osoby v době, kdy nastaly nebo trvaly 

skutečnosti, které vedly ke zrušení živnostenského oprávnění. Avšak právnická osoba, 

členem jejíhož statutárního orgánu je fyzická nebo právnická osoba, které bylo zrušeno 

živnostenské oprávnění, a právnická osoba, členem jejíhož statutárního orgánu je 

fyzická nebo právnická osoba, která byla členem statutárního orgánu právnické osoby v 

době, kdy nastaly nebo trvaly skutečnosti, které vedly ke zrušení živnostenského 

oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3 této právnické osobě, by měly nadále tuto překážku 

provozování živnosti časově neomezenou. 

 

Přínosy VARIANTY 2 

Přínosem této varianty je zlepšení postavení podnikatelů odstraněním nedůvodných 

rozdílů v časovém vymezení vyloučení různých skupin podnikatelů z provozování 

živnosti, kdy jedna část podnikatelů nemůže provozovat živnost po dobu 3 let od právní 

moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3 

živnostenského zákona, jiná část podnikatelů (právnických osob) nemůže provozovat 

živnost po časově neomezenou dobu, resp. opětovně živnost provozovat může, pokud 

však provede změnu v personálním obsazení svého statutárního orgánu. Přijetím této 

varianty by došlo k sjednocení doby trvání překážky provozování živnosti v délce 3 let 

od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění, tj. v délce, která je 

živnostenským zákonem již stanovena pro jednu skupinu osob uvedených v § 8 odst. 6 

živnostenského zákona, o níž lze mít za to, že od svého zavedení zákonem č. 356/1999 

Sb. nepostrádá své opodstatnění.  
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Přínosy VARIANTY 3 

Také tato varianta je zaměřena na zlepšení postavení podnikatelů. Stejně jako předchozí 

varianta odstraňuje nedůvodné rozdíly dopadu překážek provozování živnosti 

založených rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění 

podle § 58 odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona spočívající v rozdílné době trvání 

těchto překážek, přičemž nově se doba trvání překážek provozování živnosti uvedených 

v § 8 odst. 6 a 7 živnostenského zákona zkracuje na dobu jednoho roku od právní moci 

rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění. Jedná se o dobu, která byla stanovena 

živnostenským zákonem do 1. 3. 2000, kdy nabyla účinnosti novela tohoto zákona 

provedená zákonem č. 356/1999 Sb. 

 

3.1.2B Oznamování členů statutárního orgánu právnické osoby a vedoucích odštěpného 

závodu zahraniční osoby a jejich zápis do živnostenského rejstříku 

 

Přínosy VARIANTY 1 

Toto řešení by znamenalo neprovedení žádných legislativních úprav. Tím by se 

zachoval stávající stav, kdy právnické osoby obligatorně zapsané do některého 

z veřejných rejstříků (např. obchodního nebo spolkového) musí živnostenskému úřadu 

při ohlášení živnosti nebo při podání žádosti o koncesi oznámit identifikační údaje členů 

svého statutárního orgánu (např. jednatele nebo členů představenstva) a zahraniční 

fyzické i právnické osoby identifikační údaje vedoucího svého odštěpného závodu.  

 

Přínosy VARIANTY 2 

Přínosem této varianty je odstranění povinnosti právnických osob zapisujících se 

povinně do některého z veřejných rejstříků oznamovat při ohlášení živnosti nebo při 

podání žádosti o koncesi identifikační údaje členů svého statutárního orgánu. Došlo by 

tak ke snížení administrativní zátěže podnikatelů, která je s přihlédnutím k fungujícímu 

elektronickému propojení informačních systémů a spolupráci mezi živnostenskými 

úřady a rejstříkovými soudy nedůvodná. Zároveň by se odstranil případný nesoulad 

údajů uvedených v živnostenském rejstříku a v některém z  veřejných rejstříku vzniklý 

v případě, že by člen statutárního orgánu oznámený právnickou osobou živnostenskému 

úřadu nebyl vůbec do příslušného veřejného rejstříku zapsán.  

 

Přínosy VARIANTY 3 

Oproti předchozí variantě se jedná o komplexní řešení spočívající ve snížení 

administrativní zátěže právnických osob zapisujících se obligatorně do některého 

z veřejných rejstříků (např. společností s ručením omezeným, akciových společností, 

družstev nebo spolků). Byla bych tak odstraněna nadbytečná povinnost těchto osob 

oznamovat při ohlášení živnosti nebo při podání žádosti o koncesi identifikační údaje 

členů statutárního orgánu právnických osob a identifikační údaje vedoucího odštěpného 

závodu zahraničních osob, neboť tyto údaje si může obstarat sám živnostenský úřad, ať 

již náhledem do veřejného rejstříku, nebo z informace (usnesení) zaslané elektronickou 

cestou z veřejného rejstříku. Přijetím uvedeného řešení se předejde rovněž vzniku 

nesrovnalostí údajů zapsaných do živnostenského a veřejného rejstříku. 
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3.1.2C Vydávání sestav z živnostenského rejstříku 
 

Přínosy VARIANTY 1 

Pokud bychom měli najít nějaký přínos varianty, která spočívá v zachování stávajícího 

stavu, pak za něj můžeme považovat nulovou administrativní zátěž živnostenských 

úřadů, která těmto úřadům jinak vznikne v souvislosti s povinností vydávat na žádost 

veřejnosti hromadné soubory (sestavy) obsahující vybrané aktuální údaje podnikatelů 

vedené ve veřejné části živnostenského rejstříku. 

 

Přínosy VARIANTY 2 

Přijetí navrhované legislativní úpravy přinese možnost vydat na žádost veřejnosti 

sestavu podnikatelů vymezených v žádosti adresou jejich sídla, umístění provozovny 

nebo živností s uvedením základních identifikačních a aktuálních údajů těchto 

podnikatelů vedených ve veřejné části živnostenského rejstříku, což stávající právní 

úprava neumožnuje. Podnikatelská i nepodnikatelská veřejnost tak bude moci získat 

seznam konkrétních podnikatelů, kteří provozují určitou živnost nebo kteří podnikají 

v konkrétním místě (obci, kraji, ČR). Tyto údaje poslouží nejen jako informace pro 

průměrného člověka, který by rád zaslal poptávku po službách vícero podnikatelům, ale 

i pro komerční, příp. vědecké či statistické účely nebo pro práci médií. 

 

Přínosy VARIANTY 3 

Podobně jako u předchozí varianty přínos varianty 3 spočívá ve vydávání sestav 

s aktuálními údaji podnikatelů zapsanými ve veřejné části živnostenského rejstříku, 

avšak rozsah poskytovaných údajů by nebyl omezen pouze na adresu sídla podnikatelů, 

umístění jejich provozoven nebo živnost a základní identifikační údaje podnikatele. 

V sestavě by bylo možno uvést i další aktuální údaje podnikatele zapsané ve veřejné 

části živnostenského rejstříku, jako jsou např. údaje o odpovědných zástupcích, členech 

statutárního orgánu právnických osob, datech vzniku živnostenských oprávnění, 

překážkách provozování živnosti apod. V konečném výsledku by se tedy mohlo jednat o 

rozsáhlý objem dat vzhledem k množství údajů vedených ve veřejné části 

živnostenského rejstříku.  

 

4.  Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

 

4A Překážky provozování živnosti založené rozhodnutím živnostenského úřadu podle 

§ 58 živnostenského zákona 

 

4Aa. Okruh živností, na které překážky provozování živností založené rozhodnutím 

živnostenského úřadu podle § 58 živnostenského zákona dopadají 

 

Varianta Výhody Nevýhody 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Nejsou nutné legislativní úpravy 

Nedojde ke snížení zátěže 

podnikatelů a ke zlepšení 

podnikatelského 

prostředí odstraněním omezení 

podnikatelů provozovat živnost 

v příbuzném oboru nebo 

koncesovanou živnost v jiném 
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oboru 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Zlepšení podnikatelského 

prostředí odstraněním omezení 

podnikatelů provozovat 

koncesovanou živnost v jiném 

oboru 

 

 

Nebylo by odstraněno omezení 

osob provozovat po zákonem 

stanovenou dobu živnosti 

v příbuzném oboru, nelze zcela 

vyloučit negativní dopad 

spočívající v pokračování 

závadného jednání při 

provozování koncesované 

živnosti v jiném oboru 

v průběhu jednoho roku od 

zrušení živnostenského 

oprávnění 

 

 

 

 

 

3 

 

 

Snížení zátěže podnikatelů a 

zkvalitnění podnikatelského 

prostředí odstraněním nemožnosti 

po zákonem stanovenou dobu 

vykonávat živnosti v příbuzném 

oboru a koncesované živnosti 

v jiném oboru 

Nelze zcela vyloučit negativní 

dopad na společnost i veřejné 

rozpočty v důsledku závadného 

jednání podnikatelů při 

provozování živností 

v příbuzném oboru i 

koncesované živnosti v jiném 

oboru v období, ve kterém 

v současné době nemohou tyto 

osoby uvedené živnosti 

provozovat 

 

 

4 

 

Zlepšení postavení podnikatelů 

zavedením přiměřeného 

zákonného omezení dotčených 

osob podnikat se zachováním 

dostatečné ochrany společenských 

zájmů 

Obtížnost specifikace 

jednotlivých důvodů vzniku 

překážek provozování živnosti 

a okruhů živností, na které by 

překážky provozování živnosti 

dopadaly 

 

 

5 

 

 

Dopad překážek se vztahuje 

pouze na provozování 

jednotlivých, konkrétních oborů 

činností náležejících do živnosti 

volné, čímž dochází ke snížení 

zátěže podnikatelů 

Nutnost přehodnocení rozsahu 

živnostenského oprávnění pro 

provozování živnosti volné 

opravňujícího v současné době 

k výkonu všech činností 

náležejících do této živnosti, což 

by znamenalo zásah do práv 

podnikatelských subjektů 

provozujících nyní tuto živnost 

 

 

 

6 

 

Snížení zátěže podnikatelů 

odstraněním nemožnosti po 

zákonem stanovenou dobu 

provozovat určitou živnost 

Negativní dopad jak z hlediska 

ochrany veřejných zájmů, jako 

je ochrana zdraví, života, 

životního prostředí, práv 

spotřebitelů, kvalitního 

podnikatelského prostředí ad., 

tak veřejných rozpočtů 
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Vyhodnocení: Jako nejvhodnější se jeví varianta 3, jako nejméně vhodná varianta 

1. 

 

4Ab. Doba trvání překážek provozování živnosti založených rozhodnutím 

živnostenského úřadu podle § 58 živnostenského zákona 

 

Varianta Výhody Nevýhody 

 

 

 

1 

 

 

 

Nejsou nutné legislativní úpravy 

Nedojde ke snížení zátěže 

podnikatelů a ke zlepšení 

podnikatelského 

prostředí odstraněním 

nerovného postavení 

podnikatelských subjektů 

sjednocením právní úpravy doby 

trvání překážky provozování 

živnosti 

 

 

 

2 

Sjednocení doby trvání překážky 

provozování živnosti pro všechny 

dotčené podnikatelské subjekty 

uvedené ve stávajícím § 8 odst. 6 

živnostenského zákona na 3 roky 

od právní moci rozhodnutí o 

zrušení živnostenského oprávnění  

- tato doba je již živnostenským 

zákonem stanovena pro jednu 

skupinu osob 

 

 

 

 

- 

 

 

3 

Sjednocení doby trvání překážky 

provozování živnosti pro všechny 

dotřené podnikatelské subjekty 

uvedené ve stávajícím § 8 odst. 6 

živnostenského zákona, tato doba 

by byla oproti dosavadní právní 

úpravě snížena pro všechny 

osoby na 1 rok od právní moci 

rozhodnutí živnostenského úřadu 

o zrušení živnostenského 

oprávnění 

 

Zavedení kratší doby trvání 

překážky provozování živnosti 

než stávající 3 roky může vést 

ke snížení významu právní 

úpravy překážek provozování 

živnosti a ochrany společnosti, 

mj. z hlediska jejich 

preventivního působení 

Vyhodnocení: Jako nejvhodnější se jeví varianta 2, jako nejméně vhodná varianta 

1. 

 

 

4B Oznamování členů statutárního orgánu právnické osoby a vedoucích odštěpného 

závodu zahraniční osoby a jejich zápis do živnostenského rejstříku 

 

Varianta Výhody Nevýhody 

 

 

1 

 

 

Nejsou nutné legislativní úpravy 

Nedojde k odstranění 

administrativní zátěže 

podnikatelů 
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Nedojde ke sladění údajů 

vedených ve veřejných 

rejstřících s údaji 

v živnostenském rejstříku 

 

 

 

 

2 

Snížení administrativní zátěže 

podnikatelů – právnických osob 

zapsaných v některém 

z veřejných rejstříků v důsledku 

zrušení povinnosti uvádět 

identifikační údaje členů jejich 

statutárního orgánu  

 

Odstranění nesouladu údajů 

zapsaných v některém veřejném 

rejstříku a živnostenském 

rejstříku 

Ponechání povinnosti 

zahraničních osob uvádět 

živnostenskému úřadu 

identifikační údaje vedoucích 

jejich odštěpného závodu  

 

Částečné sladění údajů 

vedených ve veřejném a 

živnostenském rejstříku 

 

 

 

 

 

3 

Snížení administrativní zátěže 

podnikatelů – právnických osob 

povinně zapsaných v některém 

z veřejných rejstříků v důsledku 

zrušení povinnosti uvádět 

identifikační údaje členů 

statutárního orgánu a vedoucích 

odštěpného zahraniční osob 

 

Sladění údajů vedených ve 

veřejném a živnostenském 

rejstříku 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Vyhodnocení: Jako nejvhodnější se jeví varianta 3, jako nejméně vhodná varianta 

1. 

 

4C Vydávání sestav z živnostenského rejstříku 

 

Varianta Výhody Nevýhody 

 

 

 

1 

 

 

 

Nejsou nutné legislativní úpravy 

Nebudou vydávány na žádost 

veřejnosti sestavy s údaji 

podnikatelů 

 

Nebudou zajištěny příjmy do 

veřejných rozpočtů ani státního 

rozpočtu z výběru správního 

poplatku za vydání sestavy 

 

 

 

 

Na žádost budou živnostenskými 

úřady vydávány sestavy obsahující 

aktuální údaje podnikatelů 

z veřejné části živnostenského 
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2 

 

 

rejstříku, a to v rozsahu 

stanoveném v žádosti (adresa sídla 

podnikatelů nebo umístění 

provozovny/provozoven nebo 

konkrétní živnost podnikatelů), a 

dále pak základní identifikační 

údaje podnikatele 

 

Zpracování sestavy by nemělo 

zatížit informační systémy úřadů 

a mělo by přinést finanční příjem 

do veřejných rozpočtů obcí 

 

Nebude možno vydávat sestavy 

s libovolnými aktuálními údaji 

podnikatelů zapsanými ve 

veřejné části živnostenského 

rejstříku  

 

 

 

 

 

3 

Na žádost budou živnostenskými 

úřady vydávány sestavy obsahující 

aktuální údaje podnikatelů 

z veřejné části živnostenského 

rejstříku vymezené v žádosti o 

sestavu adresou sídla podnikatelů 

nebo umístěním provozoven nebo 

konkrétní živností podnikatelů a 

dále další údaje, jež jsou vedeny 

ve veřejné části živnostenského 

rejstříku 

 

V případě požadavku na vydání 

sestavy obsahující rozsáhlé 

množství údajů lze očekávat 

v důsledku zpracování velkého 

objemu dat enormní zatížení 

informačních systémů úřadů, 

které budou sestavu vydávat, 

jakož i zvýšení nároků na 

personální obsazení úřadů 

 

 

Vyhodnocení: Jako nejvhodnější se jeví varianta 2, jako nejméně vhodná varianta 

1. 

 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

 

Za implementaci navrhované právní úpravy bude odpovědný Živnostenský úřad ČR, 

jehož působnost v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských 

úřadech, ve znění pozdějších předpisů, vykonává Ministerstvo průmyslu a obchodu, 

odbor živností. Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytne maximální součinnost 

spočívající v řídící, koordinační, kontrolní a metodické činnosti obecním i krajským 

živnostenským úřadům, které budou mít nezastupitelnou úlohu při naplňování a 

vynucování navrhované právní úpravy. Toto ministerstvo, které je správcem 

živnostenského rejstříku, zároveň včas zajistí nezbytné úpravy tohoto informačního 

systému veřejné správy, aby jeho provozovatelé, jimiž jsou uvedené živnostenské 

úřady, mohly bezproblémově navrhovanou právní úpravu realizovat. 

 

6. Přezkum účinnosti regulace 

 

Vzhledem k tomu, že je nezbytné po určité době provést přezkum, do jaké míry a zda 

vůbec splnila navrhovaná právní úprava sledované cíle, Ministerstvo průmyslu a 

obchodu, do jehož působnosti upravovaná oblast spadá, v souladu s ustanovením § 22 

zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 

České republiky, ve znění pozdějších předpisů, tzv. kompetenčního zákona, bude 

průběžně sledovat dopady právní úpravy a následně pak provede vyhodnocení 
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zjištěných skutečností. Jako dostačující pro toto vyhodnocení lze považovat období tří 

let od nabytí účinnosti novely živnostenského zákona. Pokud by se zjistilo, že 

navrhovaná právní úprava nesplnila účel, který byl sledován, bude navržena příslušná 

změna právního předpisu. 

 

7. Konzultace a zdroje dat 

 

Při přípravě navrhované právní úpravy byly využity poznatky z aplikační praxe, 

zejména pak ze zkušeností živnostenských úřadů a ohlasů na straně podnikatelské 

veřejnosti. Zjištěné poznatky byly postupně shromažďovány, diskutovány a následně 

zpracovány do podoby předkládaného právního předpisu.  

 

Navrhovaná právní úprava byla projednána na poradě krajských živnostenských úřadů 

konané na jaře 2016 v rámci pravidelného školení zaměstnanců živnostenských úřadů a 

dále pak se zástupci podnikatelů prostřednictvím Podnikatelské rady. 

 

8. Kontakt na zpracovatele RIA 

 

Mgr. Marta Gregorová, odbor živností, tel. 224 852 914, email: gregorova@mpo.cz 
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