
STANOVISKO VLÁDY 

k návrhu poslanců Heleny Langšádlové, Miroslava Kalouska, Niny Novákové, 
Františka Laudáta, Marka Ženíška, Zdeňka Bezecného, Jiřího Skalického, Daniela 
Korteho, Karla Schwarzenberga, Jiřího Koubka, Michala Kučery a Petra Gazdíka 

na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání a některé další zákony 

(sněmovní tisk č. 433) 
 

Vláda na své schůzi dne 22. dubna 2015 projednala a posoudila návrh zákona, 

kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a některé další zákony, 

a   vyjádřila s tímto návrhem zákona nesouhlas, a to z následujících důvodů:  

 

Vláda chápe snahu předkladatelů o snížení četnosti kontrol podnikatelů ze strany 

různých kontrolních orgánů, avšak k návrhu zákona uvádí následující připomínky. 

1. Kontrola dodržování ustanovení upravených zvláštními právními předpisy byla dosud 

svěřena specializovaným správním orgánům právě proto, že vyžaduje odborné znalosti 

pracovníků, kteří kontroly provádějí a kteří ukládají sankce za nedodržování příslušných 

ustanovení zákona. Živnostenské úřady těmito odborníky v daných oblastech 

nedisponují. Pokud by byl předložený návrh zákona přijat, silně by ochromil dosavadní 

systém kontroly plnění povinností podle zvláštních zákonů na jednotlivých úsecích 

veřejné správy. Živnostenské úřady by se musely zorientovat detailně ve všech 

předpisech v jejich plném rozsahu, což je nereálné, a proto by příslušnou odbornost 

zřejmě musely získat náborem nových pracovníků.  

2. Z výše uvedeného důvodu lze předpokládat, že navržená úprava si vyžádá zvýšené 

náklady na státní rozpočet, aniž by ke snížení administrativní zátěže malých podnikatelů 

došlo.  

3. Vláda dále upozorňuje, že požadavky na odbornost kontrolních a dozorových orgánů 

vyplývají často mimo jiné i z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána, či 

z norem evropského práva.  

4. Vláda dále uvádí, že lze předpokládat, že navrhovaným systémem dvoukolejnosti kontrol 

dojde k nárůstu administrativních úkonů a zbytečnému zatížení administrativního 

aparátu. Ačkoliv návrh zákona v důvodové zprávě počítá se součinností mezi správními 

orgány, stejně v některých oblastech by taková součinnost znamenala přímou účast 

stávajících dozorových orgánů, a tak by se pouze zkomplikoval výkon kontrol a systém 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9VTEKRW9)



 2 

by vedl k nárůstu administrativního aparátu a znepřehlednění, jak pro státní správu, tak 

pro regulované subjekty.  

5. Zavedení zcela rozdílného režimu pro osoby, které jsou podnikateli podle živnostenského 

zákona a zaměstnávají méně než 10 osob, vláda pokládá za zcela nesystémové. 

Nejenže nectí právo rovného přístupu ke všem subjektům - tedy ke všem podnikatelům, 

(návrh zákona se vztahuje pouze na drobné živnostníky, jako jsou například zahradníci, 

přičemž například drobné zemědělce ponechává v působnosti stávajících dozorových 

orgánů), navíc je založen na kritériu, které se v průběhu času může velice rychle měnit, 

a to případně i účelově. Z navržené dikce zákona navíc plyne, že by se režim vztahoval 

pouze podnikatele zaměstnávající 1 až 9 osob, nikoli podnikatele pracující samostatně 

bez zaměstnanců. Přitom potřebu státního dozoru nad pracovišti nemůže determinovat 

velikost podniku, ale výskyt rizik. 

6. Kontrola dodržování živnostenského zákona je svěřena obecním živnostenským úřadům. 

Přijetí návrhu by zásadním způsobem narušilo stávající systém. Dodržování 

živnostenského zákona by kontrolovaly obecní živnostenské úřady, dodržování 

zvláštních právních předpisů v návrhu uvedených krajské živnostenské úřady 

(u podnikatelů v režimu živnostenského zákona s méně než 10 zaměstnanci, u ostatních 

pak specializované orgány dozoru). Krajské živnostenské úřady jsou přitom odvolacím 

orgánem při řízeních vedených před obecními živnostenskými úřady, které kontrolují 

dodržování živnostenského zákona, v řadě případů by tak docházelo k nepřípustnému 

prolínání kompetencí. Jako příklad lze uvést zákon o ochraně spotřebitele, podle kterého 

dozor vykonávají podle stávající právní úpravy v omezeném rozsahu též obecní 

živnostenské úřady (§ 23 odst. 5 zákona). Podle navržené právní úpravy v novém § 23 

odst. 16 se svěřuje dozor nad podnikateli, kteří zaměstnávají méně než 10 osob, 

krajským živnostenským úřadům a omezuje působnost orgánů podle odst. 1 až 4, 6 a 7 

a odstavců 9 až 15, nikoli však podle odstavce 5; podle navržené právní úpravy by tak 

stejná ustanovení zákona o ochraně spotřebitele byly oprávněny kontrolovat a udělovat 

sankce za jejich porušení jak obecní živnostenské úřady (jejichž rozhodnutí by 

přezkoumávaly krajské živnostenské úřady), tak tyto krajské živnostenské úřady samy. 

Návrh zákona nerozlišuje rozdílnost mezi působností obecních a krajských 

živnostenských úřadů, což má za následek nepřesné, resp. nesprávné vymezení věcné 

a funkční působnosti těchto správních orgánů. S ohledem na výše uvedené se tak 

adresát právní normy jen obtížně orientuje v tom, který úřad je oprávněn kontrolu 

provádět a ukládat sankce. Navrhovaná právní úprava proto zakládá značnou nejistotu 

ohledně výkonu kontroly a ukládání sankci za nedodržování zákona ze strany státu, a tím 

významně snižuje právní jistotu adresáta právní normy. 
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7. Rozhodnutí krajských živnostenských úřadů by pak přezkoumávalo Ministerstvo 

průmyslu a obchodu, které do zřízení Živnostenského úřadu České republiky vykonává 

jeho působnost. Na Ministerstvo průmyslu a obchodu by se tak přenesla agenda, která 

gesčně přísluší zcela jiným resortům. Návrh zákona se přesunem významné části výkonu 

dozoru mimo stávající ministerstva dostává do rozporu se zákonem č. 2/1969 Sb., 

o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů, podle něhož jsou kompetence jednotlivých ministerstev dané, a tyto 

stávající správní orgány mimo jiné odpovídají za jednotné metodické řízení. 

8. Dále je třeba poukázat též na problém změny příslušnosti ke kontrole v důsledku změny 

počtu zaměstnaných osob po provedené kontrole, což bude například znamenat, že 

kontrolu opatření k nápravě již nebude moci kontrolovat živnostenský úřad nebo správní 

úřad, který provedení opatření uložil. Došlo by totiž k přesunu kontrolních a sankčních 

povinností na zcela jiný subjekt, a tím pádem by byla narušena kontinuita rozhodování. 

9. Vláda též upozorňuje, že pokud je dělícím kritériem počet zaměstnaných osob 

u podnikatelů, kteří podnikají na základě živnostenského zákona, je zde neupravená 

problematika a v praxi neřešitelný problém, kdy jeden zaměstnavatel může podnikat 

zároveň na základě živnostenského zákona a na základě jiného oprávnění a dále může 

zaměstnávat i zaměstnance bez vazby na živnostenské či jiné oprávnění. Například se 

může jednat o situaci, kdy osoba podnikající v zemědělství podniká zároveň na základě 

živnostenského zákona a zaměstnává další osoby nebo vykonává činnost na základě 

živnostenského oprávnění a zároveň na základě autorskoprávních vztahů. Je 

nepřijatelné, aby tuto osobu kontrolovaly dva orgány, a to živnostenský úřad z důvodu 

činnosti na základě živnostenského oprávnění a například orgán sociálního pojištění 

z důvodu činnosti ostatní.  

10. Vláda zastává názor, že dochází-li k případným nedostatkům při provádění kontroly, lze 

je řešit důsledným využitím platného zákona o kontrole. 
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