
Pozměňovací a jiné návrhy 

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., 

o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

(tisk 1014) 

 

 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 

 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního hospodářského výboru č. 386 

z 52. schůze konané dne 3. května 2017 (tisk 1014/2) 

1. Bod 59 nově zní: 

„59. V § 60 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 až 9, které znějí: 

 „(6) Na žádost vydá živnostenský úřad z veřejné části živnostenského rejstříku sestavu 

v listinné nebo elektronické podobě, jejímž obsahem mohou být pouze základní 

identifikační údaje o podnikateli, a to jméno, příjmení, nebo obchodní firma, popřípadě 

název, adresa sídla a identifikační číslo osoby, a dále, pokud to žadatel požaduje, předmět 

podnikání a umístění provozovny. Sestava obsahuje údaje platné ke dni zpracování 

sestavy. Tuto sestavu žadatel nesmí zveřejnit ani poskytnout třetí osobě. 

 (7) Žádost o poskytnutí sestavy podle odstavce 6 je možné podat u úřadu příslušného 

podle § 71 odst. 5 tohoto zákona; žádost musí kromě náležitostí podání stanovených 

správním řádem obsahovat rozsah požadované sestavy. 

 (8) Sestava podle odstavce 6 se žadateli poskytne do 30 dnů od podání žádosti. Je-li 

požadována zvlášť rozsáhlá sestava, lhůta pro její poskytnutí se o 30 dnů prodlužuje. 

Pokud živnostenský úřad žádosti nevyhoví, byť i jen částečně, vydá ve lhůtě podle věty 

první, případně věty druhé, rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně části žádosti. 

 (9) Jiné údaje než údaje uvedené v odstavcích 4, 5 a 6 se neposkytují, pokud tento zákon 

nestanoví jinak.“. 

Dosavadní odstavce 6 až 12 se označují jako odstavce 10 až 16.“. 

 

2. Bod 60 nově zní: 

„60. V § 60 odst. 10 se ve větě poslední text „odst. 4“ nahrazuje textem „a § 45b“.“. 

 

3.  Bod 61 nově zní: 

„61. V § 60 odst. 11 se za slova „úřadu České republiky“ vkládají slova „ , krajským 

a obecním živnostenským úřadům39)“, slova „živnostenským úřadem a“ se nahrazují 

slovy „těmito úřady podle tohoto zákona,“ a za slovo „rejstříku“ se vkládají slova „a pro 

výkon jejich kontrolní působnosti podle jiných právních předpisů70)“. 

Poznámka pod čarou č. 70 zní: 

____________  

„70) Například zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona 

č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění 

pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o 

ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.“.“. 
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4. Bod 62 nově zní: 

„62. V § 60 odst. 12 úvodní části ustanovení se číslo „7“ nahrazuje číslem „11“.“. 

 

5. Bod 63 nově zní: 

„63.  V § 60 odst. 12 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:  

„e) druh a číslo identifikačního dokladu,“.  

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena f) a g).“. 

 

6. Bod 64 nově zní: 

„64. V § 60 odst. 13 a 14 úvodních částech ustanovení se číslo „7“ nahrazuje číslem 

„11“.“. 

 

7. Bod 65 nově zní: 

„65. V § 60 odst. 16 se za slovo „použít“ vkládají slova „a uchovávat“.“.  

 

 

Pozměňovací návrhy ve druhém čtení dne 24. května 2017 nebyly 

předneseny 
 

 

 

V Praze dne 26. května 2017 

 

 

Martin  N o v o t n ý 

zpravodaj garančního hospodářského výboru 

 

 

v z. Ing. Karel  Š i d l o, v.r. 

místopředseda garančního hospodářského výboru 
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