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V. 
 
Platné znění části zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti 
cen, ve znění zákona č. 135/1994 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., 
zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 95/2005 
Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 
261/2007 Sb., zákona č. 183/2008 Sb., zákona č. 403/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., 
zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 407/2012 
Sb., zákona č. 319/2016 Sb. a zákona č…./2019 Sb., s vyznačením navrhovaných změn: 
 
 

§ 2 
 
 (1) Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo") vykonává působnost při uplatňování, 
regulaci a kontrole cen výrobků, výkonů, prací a služeb (dále jen "zboží, cen dalšího majetku 
a majetkových práv"), pokud tento zákon nestanoví jinak. 

 (2) Ministerstvo vydává právní předpisy pro regulaci a sjednávání cen, určení 
nepřiměřeného hospodářského prospěchu a neoprávněného majetkového prospěchu v 
souvislosti s porušením cenových předpisů, cenovou evidenci, poskytování cenových 
informací, kontrolu cen. 
  

§ 2a 
  
 (1) Ministerstvo zdravotnictví vykonává působnost při uplatňování a regulaci cen u 
zdravotních výkonů, léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely, 
stomatologických výrobků a zdravotnických prostředků.  

 (2) Státní ústav pro kontrolu léčiv vydává rozhodnutí o stanovení maximálních cen 
léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely podle cenových předpisů a provádí 
cenovou kontrolu u léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely, zdravotnických 
prostředků a stomatologických výrobků. 
  

§ 2b 
  
 (1) Ministerstvo dopravy stanoví rozhodnutím ceny a podmínky jejich uplatnění 
(tarify) v mezinárodní dopravě.  

 (2) Český telekomunikační úřad vykonává působnost při uplatňování, regulaci a 
kontrole cen poštovních služeb, včetně poštovních služeb do zahraničí, a cen za přístup k 
poštovní infrastruktuře,.1) Ministerstvo nevykonává působnost při uplatňování, regulaci, 
sjednávání a kontrole cen v oblasti elektronických komunikací.  

 (3) Cenovou kontrolu v oblasti cen za užití dráhy, cen za přidělení kapacity dráhy a 
cen za poskytnutí služby prostřednictvím zařízení služeb vykonává vedle ministerstva rovněž 
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře. 
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 § 2c  
  
 Energetický regulační úřad 

a) vykonává působnost při uplatňování, regulaci, sjednávání a kontrole cen v oblasti 
energetiky, 

b) vydává právní předpisy pro regulaci, sjednávání a kontrolu cen v oblasti energetiky, 

c) vydává rozhodnutí o regulaci cen včetně pravidel pro klíčování nákladů, výnosů a 
hospodářského výsledku regulovaných a neregulovaných činností. 

  
§ 2d  

  
 Celní úřad pro Středočeský kraj 
a) vykonává působnost při uplatňování, regulaci a kontrole cen u cigaret, 
b) vydává rozhodnutí o regulaci cen u cigaret. 

 
§ 2e 

Ministerstvo vnitra stanoví minimální hodinovou cenu výkonu soukromé 
bezpečnostní činnosti 
a) ochrana osoby a majetku, a 
b) ochrana osoby a majetku v místech, objektech nebo prostorách, kde je zvýšené 

nebezpečí ohrožení života, zdraví nebo majetku, anebo ochrana kritické 
infrastruktury 

podle zákona o bezpečnostní činnosti a o změně souvisejících zákonů. 
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Platné znění části zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), 
ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 
273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona 
č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., 
zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., 
zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., 
zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 
Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 
358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona 
č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., 
zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 
Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 
309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., 
zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 
Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 
478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona 
č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., 
nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 
130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., 
zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 
Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 
326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 58/2005 Sb., zákona 
č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., 
zákona č. 358/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 62/2006 
Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 
131/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., 
zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 214/2006 
Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 
160/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., 
zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 
Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 
292/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., 
zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 152/2011 
Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 351/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 
375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., 
zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 169/2012 
Sb., zákona č. 199/2012 Sb., zákona č. 201/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 
221/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 234/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., 
zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákona č. 309/2013 
Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 140/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 
206/2015 Sb., zákona č. 267/2015 Sb., zákona č. 88/2016 Sb., zákona č. 91/2016 Sb. , zákona 
č. 126/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., 
zákona č. 304/2016 Sb., zákona č. 64/2017 Sb., zákona č. 65/2017 Sb., zákona č. 183/2017 
Sb., zákona č. 193/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 261/2017 Sb., zákona č. 
289/2017 Sb. a zákona č. …/2019 Sb. s vyznačením navrhovaných změn: 
 

§ 3 
 
 (1) Živností není: 
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a) provozování činnosti vyhrazené zákonem státu nebo určené právnické osobě, 
  
b) využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními zákony, jejich původci 
nebo autory,2) 
  
c) výkon kolektivní správy práva autorského a práv souvisejících s právem autorským podle 
zvláštního právního předpisu,2a) 
  
d) restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo 
uměleckořemeslnými pracemi,2b) 
  
e) provádění archeologických výzkumů.2c) 
  
 (2) Živností dále není v rozsahu zvláštních zákonů činnost fyzických osob: 
  
a) lékařů, zubních lékařů a farmaceutů2d), nelékařských zdravotnických pracovníků2e) při 
poskytování zdravotních služeb a přírodních léčitelů, 
  
b) veterinárních lékařů, dalších veterinárních pracovníků včetně pracovníků veterinární 
asanace a osob vykonávajících odborné práce při šlechtitelské a plemenářské činnosti v chovu 
hospodářských zvířat,3) 
  
c) advokátů,4) notářů5a) a patentových zástupců6) a soudních exekutorů,6a) 
  
d) znalců a tlumočníků,7) 
  
e) auditorů8) a daňových poradců,8a) 
  
f) burzovních dohodců8b), 
  
g) zprostředkovatelů a rozhodců při řešení kolektivních sporů9) a rozhodců při rozhodování 
majetkových sporů,9a) 
  
h) úředně oprávněných zeměměřických inženýrů,10) 
  
i) autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů činných ve výstavbě, kteří vykonávají 
svoji činnost jako svobodní architekti a svobodní inženýři,10a) 
  
j) autorizovaných inspektorů, kteří vykonávají svoji činnost jako svobodné povolání10b), 
  
k) auditorů bezpečnosti pozemních komunikací52). 
  
 (3) Živností dále není: 
  
a) činnost bank11), poskytování platebních služeb11a), vydávání elektronických peněz11a), 

provozování platebních systémů11a), směnárenská činnost11d), činnost pojišťoven12), zajišťoven, 
pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí a 
odpovědných pojistných matematiků12), penzijních fondů12a), penzijních společností53), 
spořitelních a úvěrních družstev12b), komoditních burz8b), organizátorů regulovaných trhů13b), 

obchodníků s cennými papíry13b) a jejich vázaných zástupců13b) a činnost osob zabývajících se 
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kolektivním investováním13) a činnosti osob provádějících vypořádání obchodů s cennými 
papíry13a), činnosti osob provádějících přijímání a předávání pokynů nebo investičního 
poradenství týkající se investičních nástrojů za podmínek stanovených zvláštním zákonem13b) 

a jejich vázaných zástupců13b), činnost ratingových agentur13c), 
  
b) pořádání loterií a jiných podobných her,14) 
  
c) hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem,15) 
  
d) výroba elektřiny, výroba plynu, přenos elektřiny, přeprava plynu, distribuce elektřiny, 
distribuce plynu, uskladňování plynu, obchod s elektřinou, obchod s plynem, výroba tepelné 
energie a rozvod tepelné energie, které podléhají licenci podle zvláštního právního 
předpisu,16) 
  
e) zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování 
nebo dalšího prodeje, nejde-li o provozování odborných činností na úseku rostlinolékařské 
péče, 
  
f) prodej nezpracovaných rostlinných a živočišných výrobků z vlastní drobné pěstitelské a 
chovatelské činnosti fyzickými osobami, 
  
g) námořní doprava a mořský rybolov,17) 
  
h) provozování dráhy a drážní dopravy,18) 
  
i) vykonávání komunikační činnosti podle zvláštního právního předpisu,19) 
  
j) výzkum, výroba a distribuce léčiv,20) 
  
k) zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a s některými látkami 
používanými k výrobě nebo zpracování návykových látek podle zvláštního zákona, 21) 
  
l) činnost autorizovaných nebo akreditovaných osob v oblasti státního zkušebnictví,22) 
  
m) zahraniční obchod s vojenským materiálem,22a) 
  
n) výkon inspekce práce22b), 
  
o) provozování rozhlasového a televizního vysílání,23) 
  
p) nabízení nebo poskytování služeb směřujících bezprostředně k uspokojování sexuálních 
potřeb, 
  
r) zprostředkování zaměstnání,23a) 
  
s) provozování stanic technické kontroly,23c) 
  
t) výchova a vzdělávání ve školách, předškolních a školských zařízeních zařazených do 
rejstříku škol a školských zařízení, vzdělávání v bakalářských, magisterských a doktorských 
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studijních programech a programech celoživotního vzdělávání podle zvláštního právního 
předpisu,23d) 
  
u) nakládání s vysoce nebezpečnými látkami,23e) 
  
v) provozování letišť, provozování obchodní letecké dopravy a leteckých prací a poskytování 
leteckých služeb,23f) 
  
x) činnost organizací zřízených podle zvláštních právních předpisů23h) vykonávaná v souladu s 
účelem, pro který byly zřízeny, 
  
y) výkon sociálně-právní ochrany dětí právnickými a fyzickými osobami, jsou-li výkonem 
sociálně-právní ochrany dětí pověřeny podle zvláštního právního předpisu,23i) 
  
z) vyhledávání, průzkum a těžba nerostných zdrojů ze dna moří a oceánů a jeho podzemí za 
hranicemi pravomocí států,23j) 
  
aa) provozování pohřebišť,23k) 
  
ab) činnost autorizovaných obalových společností podle zvláštního právního předpisu,23l) 
  
ac) nakládání s vysoce rizikovým a rizikovým biologickým agens a toxinem,23m) 
  
ad) provozování zoologických zahrad na základě licence vydané Ministerstvem životního 
prostředí,23n) 
  
ae) archivnictví,23o) 
  
af) poskytování sociálních služeb podle zvláštního právního předpisu23p), 
  
ag) činnost autorizovaných osob, oprávněných ověřovat dosažení odborné způsobilosti 
vyžadované k získání dílčí kvalifikace podle zvláštního zákona23q), 
  
ah) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, 
  
ai) poskytování zdravotních služeb53), 
 
aj) provádění odborných rostlinolékařských činností podle zvláštního právního předpisu56), 
  
ak) provozování poštovních služeb a zahraničních poštovních služeb podle zvláštního 
právního předpisu57)., 
 
al) výkon soukromé bezpečnostní činnosti72). 
 ____________________  
1) § 1 a 2 zákona č. 222/1946 Sb., o poště (poštovní zákon), ve znění zákona č. 86/1950 Sb. a zákona č. 88/1950 
Sb. 
2) Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění zákona č. 
519/1991 Sb. Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon). Zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových prvků, ve 
znění zákona č. 116/2000 Sb. Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění zákona č. 116/2000 Sb. 
 2a) Zákon č. 121/2000 Sb. 
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 2b) Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 
 2c) § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 
 2d) Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti 
k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů. 
 2e) Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských 
zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých 
zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů. 
 3) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 
 4) Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. 
 5a) Zákon ČNR č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti. 
 6) Zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, ve znění zákona ČNR č. 14/1993 Sb. 
 6a) Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů. 
 7) Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. 
 8) Zákon ČNR č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky. 
 8a) Zákon ČNR č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. 
 8b) Zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů. 
 9) § 11 a § 13 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění zákona č. 519/1991 Sb., zákona 
č. 118/1995 Sb. a zákona č. 155/1995 Sb. 
 9a) Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. 
 10) Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 
zavedením. 
10a) § 14 odst. 1 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 
10b) § 144 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
      Zákon č. 81/1957 Sb., o koncertní a jiné hudební činnosti, ve znění zákona ČNR č. 127/1990 Sb., s 

působností pro Českou republiku. 
     Zákon ČNR č. 33/1978 Sb., o divadelní činnosti (divadelní zákon), ve znění zákona ČNR č. 122/1989 Sb. a 

zákona ČNR č. 127/1990 Sb. 
11) Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů. 
     Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. 
11a) Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku. 
11b) § 30 zákona č. 124/2002 Sb. 
11c) § 2a zákona č. 124/2002 Sb., ve znění zákona č. 253/2008 Sb. 
11d) Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
12) Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví). 
 Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o 
změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí). 
12a) Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením. 
12b) Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o 
doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
13) Zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů. 
13a) § 82 a 83 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 
13b) Zákon č. 256/2004 Sb. 
13c) Čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o 
ratingových agenturách. 
14) Zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb. 
15) § 2 a 3 zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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16) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o 
změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
18) § 60 odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách. 
17) Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě. 
19) Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
elektronických komunikacích). 
20) Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů. 
21) Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů. 
22) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. 
22a) Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní 
zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
22b) Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. 
23) Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
23a) Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Zákon ČNR č. 9/1991 Sb., o 
zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 
23c) Zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích. 
23d) Zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 
29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. Zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. § 45 až 47 a § 
60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 
školách), ve znění zákona č. 147/2001 Sb. 
23e) Zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a 
doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
23f) Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
23g) § 18 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 
229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších 
předpisů. 
23h) § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
23i) § 4 odst. 2 písm. b) a § 48 až 50 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. 
23j) Zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi 
pravomocí států a o změně některých zákonů. 
23k) Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů. 
23l) Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech). 
23m) Zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a 
toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona. 
23n) Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon 
o zoologických zahradách). 
23o) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. 
23p) Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů 
(zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání). 
23q) Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů 
(zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání). 
52) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 152/2011 Sb. 
53) Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření. 
72) Zákon č. …/2019 Sb., o bezpečnostní činnosti a o změně souvisejících zákonů. 
 

Příloha 3 
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KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI 

(K § 26 a 27) 
 
Ostraha 
majetku a 
osob                  
 

a) vysokoškolské vzdělání, nebo  
b) vyšší odborné vzdělání 
právnického, bezpečnostního nebo 
obdobného zaměření, nebo 
c) střední vzdělání s maturitní 
zkouškou v oboru bezpečnostním 
nebo právním a 3 roky v praxe oboru, 
nebo   
d) střední vzdělání s maturitní 
zkouškou, 3 roky praxe v oboru a 
osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný 
doklad o odborné kvalifikaci pro 
příslušnou pracovní činnost vydaný 
zařízením akreditovaným podle 
zvláštních právních předpisů, 
zařízením akreditovaným 
Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy, nebo ministerstvem, do 
jehož působnosti patří odvětví, v němž 
je živnost provozována, nebo 
e) střední vzdělání s maturitní 
zkouškou, 3 roky praxe v oboru a dílčí 
kvalifikace pro činnost strážný podle 
zvláštního právního předpisu*)  
                                                                                                

spolehlivost 
podnikatele, 
statutárního 
orgánu nebo členů 
statutárního 
orgánu**) a 
bezúhonnost 
všech osob, které 
pro podnikatele 
předmětnou 
činnost 
vykonávají (§ 6 
odst. 2 zákona č.  
455/1991 Sb., ve 
znění zákona č. 
155/2010 Sb.) 

 *) zákon č. 
179/2006 Sb., 
ve znění 
pozdějších 
předpisů,  
**) § 1 odst. 5 
zákona 
č.451/1991 Sb. 
 

Služby 
soukromých 
detektivů 

a) vysokoškolské vzdělání a 1 rok 
praxe v oboru, nebo                         
b) vyšší odborné vzdělání 
právnického, bezpečnostního nebo 
obdobného zaměření a1 rok praxe v 
oboru, nebo 
c) střední vzdělání s maturitní 
zkouškou v oboru bezpečnostním 
nebo právním a 3 roky praxe v oboru, 
nebo                                                 
d) střední vzdělání s maturitní 
zkouškou, 3 roky praxe v oboru 
osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný 
doklad o odborné kvalifikaci pro 
příslušnou pracovní činnost vydaný 
zařízením akreditovaným podle 
zvláštních právních předpisů, 
zařízením akreditovaným 
Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy, nebo ministerstvem, do 
jehož působnosti patří odvětví, v němž 

spolehlivost 
podnikatele, 
statutárního 
orgánu nebo 
členů statutárního 
orgánu**) a 
bezúhonnost 
všech osob, které 
pro podnikatele 
předmětnou 
činnost 
vykonávají (§ 6 
odst. 2 zákona č.  
455/1991 Sb., ve 
znění zákona č. 
155/2010 Sb.) 

 *) zákon č. 
179/2006 Sb., 
ve znění 
pozdějších 
předpisů,  
**) § 1 odst. 5 
zákona č.  
451/1991 Sb. 
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je živnost provozována, nebo                                                                                        
e) střední vzdělání s maturitní 
zkouškou, 3 roky praxe v oboru a dílčí 
kvalifikace pro činnost detektiv 
koncipient podle  zvláštního právního 
předpisu*) 

Poskytování 
technických 
služeb k 
ochraně 
majetku a 
osob            

a) vysokoškolské vzdělání ve 
studijním programu a studijním oboru 
zaměřeném na strojírenství, 
elektrotechniku, telekomunikace nebo 
výpočetní techniku a 1 rok praxe v 
oboru, nebo 
b) vyšší odborné vzdělání v oboru        
vzdělání zaměřeném na strojírenství, 
elektrotechniku, telekomunikace nebo 
výpočetní techniku a 2 roky praxe v 
oboru, nebo 
c) střední vzdělání s maturitní 
zkouškou v oboru vzdělání 
zaměřeném na strojírenství, 
elektrotechniku, telekomunikace nebo 
výpočetní techniku a 2 roky praxe v 
oboru, nebo 
d) střední vzdělání s výučním listem v 
oboru vzdělání zaměřeném na 
strojírenství, elektrotechniku, 
telekomunikace nebo výpočetní 
techniku a 3 roky praxe v oboru, 
 nebo 
e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný 
doklad o odborné kvalifikaci pro 
příslušnou pracovní činnost vydaný 
zařízením akreditovaným podle 
zvláštních právních předpisů, 
zařízením akreditovaným 
Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy, nebo ministerstvem, 
do jehož působnosti patří odvětví, 
v němž je živnost provozována, a 4 
 roky praxe v oboru 
 
 

bezúhonnost 
všech osob, které 
pro podnikatele 
předmětnou 
činnost 
vykonávají (§ 6 
odst. 2 zákona č. 
455/1991 Sb.,  ve 
znění zákona č. 
155/2010 Sb.) 

  

 

Příloha 5 
 

Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami 
splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností 

(K § 7 odst. 6) 
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Ostraha 
majetku a 
osob                  
 

a) vysokoškolské vzdělání, nebo 
b) vyšší odborné vzdělání 
právnického, bezpečnostního nebo 
obdobného zaměření, nebo 
c) střední vzdělání s maturitní 
zkouškou v oboru bezpečnostním 
nebo právním, nebo 
d) střední vzdělání s maturitní 
zkouškou a osvědčení o rekvalifikaci 
nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci 
pro příslušnou pracovní činnost 
vydaný zařízením akreditovaným 
podle zvláštních právních předpisů, 
zařízením akreditovaným 
Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy, nebo ministerstvem, do 
jehož působnosti patří odvětví, v němž 
je živnost provozována, nebo 
e) dílčí kvalifikace pro činnost strážný 
podle zvláštního právního předpisu*), 
nebo 
f) doklad o uznání odborné kvalifikace 
podle zvláštního právního předpisu**) 

*) zákon č. 
179/2006 Sb., ve 
znění pozdějších 
předpisů, 
**) zákon č. 
18/2004 Sb., ve 
znění pozdějších 
předpisů 

  

 
 
Služby 
soukromých 
detektivů 

 
 
a) vysokoškolské vzdělání, nebo 
b) vyšší odborné vzdělání 
právnického, bezpečnostního nebo 
obdobného zaměření, nebo 
c) střední vzdělání s maturitní 
zkouškou v oboru bezpečnostním 
nebo právním, nebo 
d) střední vzdělání s maturitní 
zkouškou a osvědčení o rekvalifikaci 
nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci 
pro příslušnou pracovní činnost 
vydaný zařízením akreditovaným 
podle zvláštních právních předpisů, 
zařízením akreditovaným 
Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy, nebo ministerstvem, do 
jehož působnosti patří odvětví, v němž 
je živnost provozována, nebo 
e) dílčí kvalifikace pro činnost 
detektiv koncipient podle zvláštního 
právního předpisu*), nebo f) doklad o 
uznání odborné kvalifikace podle 
zvláštního právního předpisu**) 

 
 
*) zákon č. 
179/2006 Sb., ve 
znění pozdějších 
předpisů, 
**) zákon č. 
18/2004 Sb., ve 
znění pozdějších 
předpisů 
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Platné znění části přílohy - Sazebník zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve 
znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 
361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., 
zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., 
zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 
Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 
186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., 
zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 
Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 
379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona 
č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., 
zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 
Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 
9/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona 
č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., 
zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 
Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 149/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona 
č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., 
zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 
Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 
255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., 
zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 
Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona 
č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., 
zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 
Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 
496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona 
č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., 
zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 
Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 
281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu 
č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., 
zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 
Sb., zákona č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 
103/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 224/2015 Sb., 
zákona č. 268/2015 Sb. zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 113/2016 
Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 
188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., 
zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 324/2016 
Sb., zákona č. 369/2016 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 
194/2017 Sb., zákona č. 195/2017 Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., 
zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č.  225/2017 
Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 251/2017 Sb., zákona č. 261/2017 Sb., zákona č. 
289/2017 Sb., zákona č. 295/2017 Sb., zákona č. 299/2017 Sb., zákona č. 302/2017 Sb., 
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zákona č. 304/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb. a zákona č. …/2019 Sb., s vyznačením 
navrhovaných změn 
 

ČÁST I 
Položka 10 

 
a)   Přijetí   žádosti   o   vydání   výpisu                                          Kč        100 
 z   evidence   Rejstříku  trestů 
b)   Vydání   osvědčení   o   tuzemském   právu                              Kč      2  000 
c)   Provedení   identifikace   a   sepsání   veřejné                           Kč          200 
 listiny   o   identifikaci9a)  
d)   Přijetí   žádosti   o   uznání   platnosti   nebo                             Kč      1   000 
 vydání osvědčení   o   uznání   rovnocennosti  
 dokladu   o   dosažení   základního,   středního  
 nebo   vyššího   odborného   vzdělání  
 získaného   v   zahraniční  škole 
e)   Zápis   do   seznamu   insolvenčních   správců        Kč      5  000 
     Přijetí návrhu na vydání povolení, zvláštního 

povolení, nového povolení nebo nového 
zvláštního povolení podle zákona o 
insolvenčních správcích 

f)   Přijetí   žádosti   o   prodloužení   povolení        Kč      5   000 
 podle   zákona   o   insolvenčních  správcích 
g)   Zápis   do   seznamu   rozhodců   9b)                  Kč       5   000 
h)   Přijetí   žádosti   o   zápis   do   seznamu            Kč       5   000  
mediátorů  
 
 Poznámka:  
 Za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů u českého 
zastupitelského úřadu, vybírá poplatek český zastupitelský úřad podle položky 162 tohoto 
sazebníku. Byl-li výpis z evidence Rejstříku trestů vydán kontaktním místem veřejné 
správy26), vybírá správní poplatek stanovený v písmenu a) této položky kontaktní místo 
veřejné správy. Správní poplatek je jeho příjmem. 
 
 

Položka 24 
   
a)   Ohlášení   živnosti   při   vstupu 

 do   živnostenského   podnikání                                   Kč       1   000 
b)   Další   ohlášení   živnosti                                               Kč         500 
c)   Přijetí   žádosti   o   koncesi   při   vstupu 
      do   živnostenského   podnikání                                      Kč       1   000 
d)   Přijetí   další   žádosti   o   koncesi                                 Kč         500 
e)   Změna   rozhodnutí   o   udělení   koncese                     Kč         500 
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f)   Vydání   rozhodnutí   o   schválení odpovědného 
      zástupce   pro koncesovanou   živnost                             Kč         500 
g)   Vydání   výpisu   z   živnostenského rejstříku 
       po   provedení   oznámené změny                                   Kč         100 
h)   Vydání   úplného   nebo   částečného výpisu 
      z   živnostenského rejstříku na žádost za každou 
       i   započatou   stránku                                                      Kč          20 
i)   přijetí   podání   kontaktním   místem 
 veřejné   správy   podle   §   72 
 živnostenského   zákona                                                         Kč          50 
  
Předmětem poplatku není 
  1. Vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele 
do živnostenského rejstříku. 
  2. Změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z 
vlastního podnětu. 
  3. Schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení 
koncese. 
  4. Změna oboru činnosti v rámci živnosti volné. 
 5. Ohlášení živnosti osoby, které přede dnem nabytí účinnosti zákona č. …/2019 
Sb., o bezpečnostní činnosti a o změně souvisejících zákonů, trvalo živnostenské 
oprávnění k živnosti „Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob“, a 
která hodlá pokračovat v provozování obdobné živnosti, která není soukromou 
bezpečnostní činností „technická služba k ochraně osob a majetku“ a nepodléhá vydání 
licence k výkonu soukromé bezpečnostní činnosti, i po uplynutí lhůty 2 let od nabytí 
účinnosti zákona č. …/2019 Sb., o bezpečnostní činnosti a o změně souvisejících zákonů, 
na základě živnostenského oprávnění. 
  

Poznámky  
  1. Pokud bylo ohlášeno více živností současně nebo podáno současně více žádostí o 
koncesi, poplatek podle písmen a) až d) se vybírá jen jednou. Poplatek se vybere jen jednou 
rovněž, pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi. 
  2. Poplatek podle písmen e), f) a g) je splatný při oznámení změny. Nebude-li poplatek 
zaplacen, správní úřad úkon neprovede. 
  3. Je-li současně učiněno více úkonů podléhajících poplatku podle této položky, 
vybere správní úřad jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě. 
  4. Bylo-li ohlášení nebo žádost o provedení správního úkonu zpoplatněné v této 
položce podáno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy26), vybírá správní poplatek 
kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek stanovený v písmenech a) až h) je příjmem 
obce, jejímuž obecnímu živnostenskému úřadu bylo podání doručeno. 
 

ČÁST VIII 
 

Položka 108 
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1. Vydání průkazu odborné způsobilosti pro obsluhu 
 
  
 a)   radiotelefonních,   radiotelegrafních  
     nebo   jiných   vysílacích   rádiových 
     zařízení   umístěných   na   palubách  
     letadel   a   lodí 
     -   radiotelefonních                                                          Kč 400,- 
     -   radiotelegrafních                                                         Kč  600,-  
    -   jiných   vysílacích 
       rádiových   zařízení                                                       Kč 400,-   
  
 
 b)   radiotelefonních   a   radiotelegrafních  
     pozemních   vysílacích 
     rádiových   zařízení   letecké   pohyblivé  
     a   námořní   pohyblivé   služby   a   radiotelefonní 
     služby   na   vnitrozemských   vodních   cestách 
     -   radiotelefonních                                                                   Kč 300,-  
 - radiotelegrafních                                                                        Kč 400,- 
  
 c)   radiotelefonních 
     a   radiotelegrafních   pozemních   vysílacích  
     rádiových   zařízení   provozovaných 
     v   pásmu   krátkých   vln 
 - radiotelefonních                                                                       Kč 300,- 
    -   radiotelegrafních                                                                 Kč 400,-   
  
 d)   vysílacích   rádiových 
      zařízení   pro   amatérskou  
      radiokomunikační   službu                                                   Kč 400,-  
      
 
 2.   Prodloužení   platnosti   nebo   provedení  
     změn   v   průkazu   odborné 
     způsobilosti   uvedeného   v   bodě   1                                  Kč  200,- 
 

Položka 109 
 
  
 a)   Vydání   osvědčení   o   oznámení   komunikační  
     činnosti                                                                                  Kč 1   000,- 
 
 b)   Vydání   osvědčení   o   sdělení   změny  
     oznámených   údajů                                                              Kč 500,- 
 

Položka 110 
  
 a)   Podání   návrhu   na   rozhodnutí   sporu,  
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     s   výjimkou   sporu   o   plnění   povinnosti 
     k   peněžitému   plnění   a   námitky   proti  
     vyřízení   reklamace   podle   §   129 
     zákona   o   elektronických   komunikacích,  
     mezi   osobou   vykonávající   komunikační 
     činnost   na   straně   jedné   a   účastníkem,  
     popřípadě   uživatelem   na   straně 
     druhé                                                                                         Kč 200,- 
 
 b)   Podání   návrhu   na   rozhodnutí   sporu,  
     s   výjimkou   sporu   o   plnění 
     povinnosti   k   peněžitému   plnění,  
     mezi   osobami   vykonávajícími   komunikační 
     činnosti                                                                                     Kč  10   000,- 
 
 c)   Podání   návrhu   na   rozhodnutí   sporu                          4   %   z   této   částky,  
     o   plnění   povinnosti                                                 nejméně Kč 200,-                
     k   peněžitému   plnění                            
  
 
 d)   Podání   námitky   proti   vyřízení   reklamace  
     podle   §   129   zákona 
     o   elektronických   komunikacích                                            Kč 100,- 
 
  
 e)   Podání   návrhu   na   rozhodnutí 
     sporu   o   uzavření   smlouvy 
     mezi   poskytovatelem   služby 
     šíření   rozhlasového   a   televizního 
     vysílání   a   provozovatelem 
     rozhlasového   a   televizního   vysílání                                     Kč 10   000  
  
 f)   Podání   návrhu   na   zpětné  
     uvedení   telekomunikačního  
     koncového   zařízení   do   provozu                                            Kč         1   000 
          
         
 Poznámka  
  
 Poplatek podle položky v písmenu c) se vybere nejvýše ve výši Kč 500 000. 
  

Položka 111 
  
 a)   Vydání   rozhodnutí   o   oprávnění   k  
     využívání   čísel                                                                         Kč 5   000,- 
 
 b)   Prodloužení   platnosti   nebo   provedení  
     změn   v   oprávnění 
     k   využívání   čísel                                                                    Kč  500,- 
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 Poznámka  
 Poplatek podle této položky se nevybere, přiděluje-li správní úřad čísla pro tísňová 
volání, hlášení poruch, hovory s ohlašovnou národních a mezinárodních hovorů a informace 
(hlásky), které informují volajícího účastníka o změnách účastnických čísel. 
  

Položka 112 
  
 a)   Vydání   rozhodnutí   o   individuálním  
     oprávnění   k   využívání   rádiových 
     kmitočtů 
   -   pro   rozšíření   a   přenos   rozhlasového  
       nebo   televizního   vysílání   (rozhlasová  
       služba)                                                                                  Kč 7   000,-   
    -   pro   pevnou   službu                                                          Kč  5   000,-  
  
    -   pro   amatérskou 
       radiokomunikační   službu                                                  Kč 500,-  
     -   pro   ostatní   radiokomunikační   služby                         Kč 3   000,- 
  
 b)   Prodloužení   platnosti   nebo   provedení   změn  
     v   individuálním   oprávnění 
     k   využívání   rádiových   kmitočtů   
    -   pro   šíření   a   přenos   rozhlasového 
       a   telvizního   vysílání   (rozhlasová  
       služba)                                                                                  Kč 500,-   
   
 
   -   pro   pevnou   službu                                                           Kč  500,-   
     -   pro   amatérskou   radiokomunikační 
       službu                                                                                  Kč  200,-   
 -   pro   ostatní   radiokomunikační   služby                             Kč  500,- 
 
  
 c)       Vydání   osvědčení   o   změně   v   osobě 
          držitele   přídělu   rádiových   kmitočtů                         Kč  1   000 
 
 d)        Udělení   souhlasu   k   převodu   přídělu 
          rádiových   kmitočtů                                                      Kč  10   000 
 
 Poznámka  
  
 Poplatek podle této položky se nevybere za vydání rozhodnutí podle § 25 zákona č. 
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o elektronických komunikacích). 
  

Položka 113 
  
zrušena  
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Položka 114 
  
 Zrušena 
 

Položka 114 
 

a)  Vydání rozhodnutí o udělení licence k výkonu soukromé bezpečnostní  
činnosti obchodní korporaci            Kč 10 000

                              
b)  Vydání rozhodnutí o udělení licence k výkonu soukromé bezpečnostní 

činnosti fyzické osobě        Kč  2 000
                             
c)  Vydání potvrzení o registraci bezpečnostní činnosti pro vlastní potřebu 

vykonávané právnickou osobou      Kč      5  000 
 
d)  Vydání potvrzení o registraci bezpečnostní činnosti pro vlastní potřebu 

vykonávané fyzickou osobou                     Kč  2 500
        

e)  Vydání rozhodnutí o změně udělené licence k výkonu soukromé bezpečnostní 
činnosti obchodní korporaci         Kč     5  000
                                                    

f)   Vydání rozhodnutí o změně udělené licence k výkonu soukromé bezpečnostní 
činnosti fyzickou osobou       Kč      1  000 

 
g)  Vydání potvrzení o změně registrace bezpečnostní činnosti pro vlastní potřebu 

vykonávané právnickou osobou      Kč   2 500  
    

h)  Vydání potvrzení o změně registrace bezpečnostní činnosti pro vlastní potřebu 
vykonávané fyzickou osobou                                 Kč 1 000                         
       

 
Zmocnění  

  
 1. Správní orgán sníží poplatek podle písmene a) této položky o částku 5 000 Kč 

poplatníkovi, kterému byla udělena koncese podle živnostenského zákona nebo kterému 
byla vydána licence podle zákona č. …/2019 Sb., o bezpečnostní činnosti a o změně 
souvisejících zákonů. 

 
 2. Správní orgán sníží poplatek podle písmene b) této položky o částku 1 000 Kč 
poplatníkovi, kterému byla udělena koncese podle živnostenského zákona nebo kterému 
byla vydána licence podle zákona č. …/2019 Sb., o bezpečnostní činnosti a o změně 
souvisejících zákonů. 
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Platné znění části zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č.  
41/2009 Sb. zákona č. 153/2010 Sb. zákona č. 150/2011 Sb. zákona č. 341/2011 Sb., zákona 
č. 459/2011 Sb. zákona č. 375/2011 Sb. zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., 
zákona č. 303/2013 Sb. zákona č. 64/2014 Sb. zákona č. 318/2015 Sb. zákona č. 51/2016 Sb.  
zákona č. 188/2016 Sb.  zákona č. 65/2017 Sb. zákona č. 183/2017 Sb. zákona č. 205/2017 
Sb. zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 304/2017 Sb. a zákona č. …/2019 Sb., s vyznačením 
navrhovaných změn 

§ 16 
Spolupráce s obcemi 

 
 (1) Útvar policie určený policejním prezidentem může uzavřít písemnou koordinační 
dohodu s obcí nebo městskou částí hlavního města Prahy za účelem stanovení společného 
postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. 

  (2) Místně příslušné krajské ředitelství může uzavřít písemnou koordinační dohodu s 
hlavním městem Prahou za účelem stanovení společného postupu při zabezpečování místních 
záležitostí veřejného pořádku. 

  (3) Koordinační dohoda obsahuje zejména 

a) formy a nástroje nepřetržité koordinace obce a útvaru policie při zabezpečování místních 
záležitostí veřejného pořádku v obci, 

b) úkoly obce a útvaru policie v oblasti předcházení protiprávním jednáním porušujícím 
veřejný pořádek v obci, 

c) úkoly obce a útvaru policie při porušení veřejného pořádku v obci, 

d) podíl obce a útvaru policie na zajištění plnění úkolů podle písmen b) a c), 

e) formy a nástroje hodnocení plnění úkolů podle písmen b) a c) a odstraňování případných 
zjištěných nedostatků, 

f) dobu, na kterou je uzavírána, 

g) poskytování finančních prostředků. 

§ 16a 
Spolupráce se soukromými bezpečnostními službami 

 
 Místně příslušné krajské ředitelství může uzavřít písemnou koordinační dohodu 
s provozovatelem soukromé bezpečnostní činnosti podle zákona o bezpečnostní činnosti 
a o změně souvisejících zákonů. 
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Platné znění části zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, ve znění zákona č. 
247/2011 Sb. a zákona č. 278/2013 Sb., zákona č.126/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb. a 
zákona č. …/2019 Sb.,  s vyznačením navrhovaných změn 
 

§ 1 
 

Předmět úpravy 
  
 Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje 
přeshraniční poskytování služeb, práva a povinnosti poskytovatelů služeb, práva příjemců 
služeb, jednotná kontaktní místa, jejich činnost a uspořádání, vznik oprávnění k poskytování 
služeb ze zákona a dále dozor nad poskytovateli služeb na vnitřním trhu Evropské unie. 
  

§ 2 
Rozsah působnosti zákona 

 
 (1) Tento zákon se nevztahuje na 
  
a) provádění činností, které provádí banka2) podle právního předpisu upravujícího činnost 
bank, a to i v případě, pokud je taková činnost prováděna jinou osobou, 
b) poskytování investiční služby včetně zařizování a uzavírání obchodů týkajících se 
investiční služby, organizování regulovaného trhu s investičními nástroji, vedení evidence 
investičních nástrojů, provádění činnosti hodnocení kvality investičního nástroje nebo 
účastníka kapitálového trhu a provozování vypořádacího systému podle jiného zákona 
upravujícího podnikání na kapitálovém trhu3), 
c) organizování obchodů s komoditami a komoditními deriváty na komoditní burze27), 
d) shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti za účelem jejich společného 
investování a činnosti depozitáře vztahující se k takovému shromažďování4), 
e) provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti5), 
f) provozování činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů6), 
g) provozování činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění7), 
h) loterie, sázky a jiné podobné hry8), 
i) služby elektronických komunikací9), 
j) rozhlasové a televizní vysílání10), 
k) uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států 
Evropské unie a některých příslušníků jiných států podle jiného právního předpisu11). 
  
 (2) Na činnosti uvedené v tomto odstavci se vztahují pouze ustanovení o jednotných 
kontaktních místech podle § 13 až 17; jedná se o 
  
a) služby právnických nebo fyzických osob, pokud mají povolení ke zprostředkování 
zaměstnání (agentury práce), spočívající ve zprostředkování zaměstnání formou dočasného 
přidělení zaměstnance k výkonu práce pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu12), 
b) poskytování zdravotní péče13), 
c) činnost notářů14), 
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d) činnost soudních exekutorů15), 
e) služby v dopravě16), 
f) sociální služby17)., 
g) soukromé bezpečnostní činnosti29). 
  
 (3) Tímto zákonem nejsou dotčeny právní předpisy upravující 
  
a) podmínky vstupu a pobytu cizince na území České republiky a jeho vycestování z tohoto 
území podle jiného právního předpisu18), 
  
b) práva a povinnosti upravené jinými právními předpisy a předpisy Evropských společenství 
o daních a poplatcích19). 
  

§ 3 
Vymezení pojmů 

 
 Pro účely tohoto zákona se rozumí 
  
a) službou poskytování jakéhokoliv plnění mimo výkon závislé práce, a to zpravidla za úplatu 
či protiplnění ve smyslu článku 50 Smlouvy o Evropském společenství; za službu se 
nepovažuje služba obecného zájmu nehospodářské povahy, 
  
b) poskytovatelem služby je osoba nabízející nebo poskytující službu, která je usazená na 
území členského státu Evropské unie, jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor a 
Švýcarské konfederace, v rozsahu závazků, které pro Českou republiku vyplývají z Dohody 
mezi Evropským společenstvím na straně jedné, a Švýcarskou konfederací, na straně druhé, o 
volném pohybu osob, 
  
c) příjemcem služby osoba, která v souladu s právními předpisy členského státu pobývá na 
území členského státu, pokud pro profesní nebo neprofesní účely využívá nebo hodlá využívat 
službu na území členského státu, 
  
d) přeshraničním poskytováním služby dočasné nebo příležitostné poskytování služeb na 
území jiného členského státu, než členského státu, ve kterém je poskytovatel usazený (dále 
jen „stát usazení“), 
  
e) službou obecného zájmu hospodářské povahy taková služba, která je poskytována 
univerzálním a trvalým způsobem a jejímuž poskytovateli zvláštní právní akt přiznává 
zvláštní práva a povinnosti; takovou službou je zejména poštovní služba, dodávka elektrické 
energie nebo plynu, provozování letišť nebo přístavů, veřejná doprava, zásobování vodou a 
odvádění a čištění odpadních vod nebo nakládání s komunálními odpady. 
___________________________ 
2) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. 
3) Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. 
4) Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. 
5) Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
6) Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění 
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pozdějších předpisů. 
7) Zákon č. 248/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého 

penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 
Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

8) Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. 
9) Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
10) Zákon č. 231/2001 Sb., o rozhlasovém a televizním vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 
11) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států 

Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné 
kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů. 

12) § 14 odst. 1 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 
13) Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. 
14) Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, ve znění pozdějších předpisů. 
15) Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 
16) Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. 
 Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů. 
 Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů. 
 Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů. 
 Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. 
17) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
18) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 
19) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
 Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. 
  Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 
  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
  Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. 
  Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. 
 Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších 

předpisů. 
 Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů. 
 Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. 
 Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 
 Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 
 Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 
 Nařízení Rady (ES) č. 1798/2003 o správní spolupráci v oblasti daně z přidané hodnoty a o zrušení nařízení 

(EHS) č. 218/92. 
 Nařízení Rady (ES) č. 1777/2005, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 77/388/EHS o 

společném systému daně z přidané hodnoty. 
27) Zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů. 
29) Zákon č. …/2019 Sb., o bezpečnostní činnosti a o změně souvisejících zákonů. 
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