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Vládní návrh

na vydání

zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony
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Vládní návrh
ZÁKONZÁKON
ze dne
ze dne …….2007,
kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna živnostenského zákona
Čl. I
Zákon 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 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., a zákona
č. 315/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb. a zákona
č. 160/2007 Sb., se mění takto:

Naformátováno

-31.

V § 3 odst. 2 písm. b) se slovo „sanace“ nahrazuje slovem „asanace“.

2.

V § 3 odst. 3 se zrušuje písmeno x) včetně poznámky pod čarou č. 23g.

Dosavadní písmena y) až ag) y) až af) se označují jako písmena x) až af)x) až ae).
Naformátováno: Odrážky a číslování

3.

V § 3 odst. 3 písmeno ag) s textem „poskytování sociálních služeb podle zvláštního
právního předpisu23p)“ se označuje jako písmeno af).“.

4.

V § 3 odst. 3 se na konci písmene af) tečka nahrazuje čárkou a text písmene ag) „činnost
autorizovaných osob, oprávněných ověřovat dosažení odborné způsobilosti vyžadované
k získání dílčí kvalifikace podle zvláštního zákona23p).“, se nahrazuje textem písmeno
ag) zní:

„ag) „činnost autorizovaných osob, oprávněných ověřovat dosažení odborné způsobilosti
vyžadované k získání dílčí kvalifikace podle zvláštního zákona23q) ,“.
Poznámka pod čarou č. 23q) zní:
___________________________
„23q)

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů
(zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).“.
Naformátováno: Odrážky a číslování

4.5. V § 3 odst. 3 se doplňuje se na konci odstavce 3 doplňuje písmeno ah), které zní:
„ah) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.“.
Naformátováno: Odrážky a číslování

5.6. § 4 se zrušuje.

6.7. V § 5 odstavec 6 zní:
„(6) Fyzická osoba, jíž byl udělen azyl nebo doplňková ochrana, a její rodinní příslušníci
mohou provozovat živnost za stejných podmínek jako česká osoba.“.
Poznámka pod čarou č. 25 se zrušuje.
Naformátováno: Odrážky a číslování

7.8. V § 5 se odstavec 7 zrušuje.

8.9. V § 6 odst. 1 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmena d) až f) se
zrušují.

9.10. V § 6 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 25a zní:
„(2) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně
odsouzen

-4a) pro trestný čin spáchaný úmyslně, ať již samostatně nebo v souběhu s jinými trestnými
činy, a byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku,
nebo
b) pro trestný čin spáchaný úmyslně, pokud byl tento trestný čin spáchán v souvislosti
s podnikáním, a na který se nevztahuje písmeno a),pro trestný čin spáchaný úmyslně, na
který se nevztahuje ustanovení písmene a), jestliže byl tento trestný čin spáchán
v souvislosti s podnikáním,
pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen25a).
__________________________
25a)

Například § 60, 60a, 70 trestního zákona.“.
Naformátováno: Odrážky a číslování

10.11.

V § 6 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 25b zní:

„(3) Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů, u zahraničních
fyzických osob doklady podle § 46 odst. 1 písm. a) nebo b). Výpis z evidence Rejstříku trestů
si živnostenský úřad vyžádá podle zvláštního právního předpisu25b). Živnostenský úřad je
oprávněn si vyžádat výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu25b).
Žádost
o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů
se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
__________________________
25b)
Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.
Naformátováno: Odrážky a číslování

11.12. V § 7 odst. 4 se slova „nařízení vlády vydaném podle § 73a odst. 2“ nahrazují slovy
„příloze č. 5 k tomuto zákonu“ a slova „toto nařízení stanoví25a)“ se nahrazují slovy
„jsou v této příloze stanoveny. Zvláštní právní předpisy stanovující odbornou
způsobilost fyzických osob pro výkon určité živnosti nejsou tímto ustanovením
dotčeny.“.V § 7 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které včetně poznámky
pod čarou č. 25c znějí:
„(4) Pokud je v rámci odborné způsobilosti vyžadována praxe v oboru, rozumí se jí pro
účely tohoto zákona výkon odborných činností, náležejících do oboru nebo příbuzného oboru
živnosti, osobou samostatně výdělečně činnou v oboru nebo v příbuzném oboru na základě
příslušného oprávnění k podnikatelské činnosti, osobou pověřenou vedením podniku nebo
organizační složky podniku, odpovědným zástupcem, osobou bezprostředně odpovědnou
za řízení činnosti, která je předmětem živnosti, nebo osobou vykonávající samostatné odborné
práce, odpovídající oboru živnosti, v pracovněprávním vztahu, služebním, členském nebo
obdobném poměru (dále jen „pracovněprávní vztah“). Za příbuzné obory se považují obory,
které užívají stejných nebo podobných pracovních postupů a odborných znalostí.
(5) Odbornou způsobilost může občan České republiky nebo jiného členského státu
Evropské unie prokázat též doklady o odborné kvalifikaci, které osvědčují, že předmětnou
činnost vykonával v jiném členském státě Evropské unie
a) po dobu 6 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím
postavení, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před ohlášením
živnosti nebo podáním žádosti o koncesi,
b) po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím
postavení, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného
příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího nejméně tříleté
vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti
v členském státě původu,

Naformátováno: Odrážky a číslování

-5c) po dobu 4 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím
postavení, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného
příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího nejméně dvouleté
vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti
v členském státě původu,
d) po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba, prokáže-li, že
vykonával předmětnou činnost nejméně 5 let v pracovněprávním vztahu, přičemž výkon
činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před ohlášením živnosti nebo podáním žádosti
o koncesi,
e) po dobu 5 po sobě jdoucích let ve vedoucím postavení, z toho nejméně 3 roky v odborné
funkci s odpovědností za nejméně jedno oddělení podniku, je-li držitelem dokladu o
dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí
členského státu a potvrzujícího nejméně tříleté vzdělání a přípravu, které jej odborně
připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,
f) po dobu 5 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím
postavení, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před ohlášením
živnosti nebo podáním žádosti o koncesi,
g) po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím
postavení, prokáže-li, že vykonával předmětnou činnost nejméně 5 let v pracovněprávním
vztahu, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před ohlášením
živnosti nebo podáním žádosti o koncesi,
h) po dobu 5 po sobě jdoucích let v pracovněprávním vztahu, je-li držitelem dokladu
o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí
členského státu a potvrzujícího nejméně tříleté vzdělání a přípravu, které jej odborně
připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,
i) po dobu 6 po sobě jdoucích let v pracovněprávním vztahu, je-li držitelem dokladu
o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí
členského státu a potvrzujícího nejméně dvouleté vzdělání a přípravu, které jej odborně
připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,
j) po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím
postavení, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před ohlášením
živnosti nebo podáním žádosti o koncesi,
k) po dobu 2 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím
postavení, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného
příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího vzdělání a přípravu,
které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,
l) po dobu 2 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím
postavení, prokáže-li, že vykonával předmětnou činnost nejméně 3 roky
v pracovněprávním vztahu, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let
před ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi, nebo
m) po dobu 3 po sobě jdoucích let v pracovněprávním vztahu, je-li držitelem dokladu
o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí
členského státu a potvrzujícího vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro
výkon předmětné činnosti v členském státě původu,
pokud tak stanoví § 21 odst. 2 u řemeslných živností uvedených v příloze č. 1 k tomuto
zákonu nebo u jednotlivých vázaných nebo koncesovaných živností přílohy č. 2 nebo 3
k tomuto zákonu; při posuzování odborné způsobilosti se použije zákon o uznávání odborné
kvalifikace25c).
______________________________
25c)
Zákon č. 18/2004 Sb. , o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských
států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění
pozdějších předpisů.“.
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Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 6.
Dosavadní poznámka pod čarou č. 25c se označuje jako poznámka pod čarou 25d včetně
odkazu na poznámku pod čarou.
Naformátováno: Odrážky a číslování

13.

V § 7 odst. 6 se slova „nařízení vlády vydaném podle § 73a odst. 2“ nahrazují slovy
„příloze č. 5 k tomuto zákonu“ a slova „toto nařízení stanoví25a)“ se nahrazují slovy
„jsou v této příloze stanoveny“ a za větu první se vkládá věta „Zvláštní právní předpisy
stanovující odbornou způsobilost fyzických osob pro výkon určité živnosti nejsou tímto
ustanovením dotčeny.“.

12.V § 7 se doplňují odstavce 5 a 6, které včetně poznámky pod čarou č. 31e znějí:
„(5) Odbornou způsobilost může občan České republiky nebo jiného členského státu
Evropské unie prokázat též doklady o odborné kvalifikaci, které osvědčují, že předmětnou
činnost vykonával v jiném členském státě Evropské unie
a)po dobu 6 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím
postavení, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před ohlášením
živnosti nebo podáním žádosti o koncesi,
b)po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím
postavení, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného
příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího nejméně tříleté
vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti
v členském státě původu,
c)po dobu 4 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím
postavení, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného
příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího nejméně dvouleté
vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti
v členském státě původu,
d)po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba, prokáže-li, že
vykonával předmětnou činnost nejméně 5 let v pracovněprávním vztahu, služebním,
členském nebo obdobném poměru (dále jen „pracovněprávní vztah“), přičemž výkon
činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před ohlášením živnosti nebo podáním žádosti
o koncesi,
e)po dobu 5 po sobě jdoucích let ve vedoucím postavení, z toho nejméně 3 roky v odborné
funkci s odpovědností za nejméně jedno oddělení podniku, je-li držitelem dokladu
o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí
členského státu a potvrzujícího nejméně tříleté vzdělání a přípravu, které jej odborně
připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,
f)po dobu 5 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím
postavení, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před ohlášením
živnosti nebo podáním žádosti o koncesi,
g)po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím
postavení, prokáže-li, že vykonával předmětnou činnost nejméně 5 let v pracovněprávním
vztahu, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před ohlášením
živnosti nebo podáním žádosti o koncesi,
h)po dobu 5 po sobě jdoucích let v pracovněprávním vztahu, je-li držitelem dokladu
o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí
členského státu a potvrzujícího nejméně tříleté vzdělání a přípravu, které jej odborně
připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,
i)po dobu 6 po sobě jdoucích let v pracovněprávním vztahu, je-li držitelem dokladu
o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí

Naformátováno: Odrážky a číslování

-7členského státu a potvrzujícího nejméně dvouleté vzdělání a přípravu, které jej odborně
připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,
j)po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím
postavení, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před ohlášením
živnosti nebo podáním žádosti o koncesi,
k)po dobu 2 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím
postavení, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného
příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího vzdělání a přípravu,
které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,
l)po dobu 2 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím
postavení, prokáže-li, že vykonával předmětnou činnost nejméně 3 roky
v pracovněprávním vztahu, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let
před ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi, nebo
m)po dobu 3 po sobě jdoucích let v pracovněprávním vztahu, je-li držitelem dokladu
o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí
členského státu a potvrzujícího vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro
výkon předmětné činnosti v členském státě původu,
pokud tak stanoví u řemeslných živností § 21 odst. 2 nebo u jednotlivých vázaných nebo
koncesovaných živností přílohy č. 2 nebo 3 k tomuto zákonu; při posuzování odborné
způsobilosti se použije zákon o uznávání odborné kvalifikace31e).
(6) Praxí v oboru se pro účely tohoto zákona rozumí výkon odborných činností náležejících
do oboru nebo příbuzného oboru živnosti osobou samostatně výdělečně činnou
v oboru
nebo v příbuzném oboru na základě příslušného oprávnění k podnikatelské činnosti, osobou
pověřenou vedením podniku nebo organizační složky podniku, odpovědným zástupcem,
osobou bezprostředně odpovědnou za řízení činnosti, která je předmětem živnosti, nebo
osobou vykonávající samostatné odborné práce odpovídající oboru živnosti
v pracovněprávním vztahu, služebním, členském nebo obdobném poměru. Za příbuzné obory
se považují obory, které užívají stejných nebo podobných pracovních postupů a odborných
znalostí.
______________________________
31e)

Zákon č. 18/2004 Sb. , o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských
států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění
pozdějších předpisů.“.
Naformátováno: Odrážky a číslování

13.14.

§ 7a se zrušuje.

14.15.

V § 8 odstavec 6 zní:

„(6) Fyzická osoba, které byl soudem nebo správním orgánem uložen trest nebo sankce
zákazu činnosti týkající se provozování živnosti v oboru nebo příbuzném oboru (§ 7 odst. 46),
nemůže po dobu trvání tohoto zákazu tuto živnost provozovat. Jedná-li se o živnost volnou,
nemůže tato osoba provozovat činnost v rámci živnosti volné, na kterou se vztahuje trest nebo
sankce zákazu činnosti, a to po dobu trvání tohoto zákazu; provozování ostatních činností
v rámci živnosti volné zůstává nedotčeno.“.
Poznámka pod čarou č. 28 se zrušuje.
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15.16.

V § 8 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Živnost nemůže provozovat podnikatel, kterému bylo zrušeno živnostenské
oprávnění podle § 58 odst. 2 až 4. Podnikatel může ohlásit ohlašovací živnost nebo požádat
o udělení koncese v oboru nebo příbuzném oboru nejdříve po uplynutí 3 let od právní moci
rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění; to neplatí, jedná-li se o zrušení
živnostenského oprávnění podle § 58 odst. 3 věty poslední. Žádost o udělení koncese v jiném
oboru může podnikatel podat nejdříve po uplynutí 1 roku od právní moci rozhodnutí o zrušení
živnostenského oprávnění.“.
Naformátováno: Odrážky a číslování

16.17. V § 10 odst. 1 se v úvodní části ustanovení se slova „odstavci 8“ nahrazují slovy
„odstavci 65“.

17.18. V § 10 odst. 1 písm a) se slova „§ 47 odst. 6 větě druhé a v § 47 odst. 7“ nahrazují
slovy „§ 47 odst. 5 větě druhé a v § 47 odst. 6“.

18.19.

V § 10 odstavec 3 zní:

„(3) Podnikatel prokazuje své živnostenské oprávnění
a) výpisem ze živnostenského rejstříku s údaji podle § 47 odst. 2 nebo 3 pro jedno nebo více
živnostenských oprávnění (dále jen „výpis“),
b) do vydání výpisu stejnopisem ohlášení s prokázaným doručením živnostenskému úřadu
nebo pravomocným rozhodnutím o udělení koncese.“.

Naformátováno: Odrážky a číslování

20.

V § 10 se odstavce 4 a 5 včetně poznámky pod čarou č. 28 znějí:

„(4) Živnostenský úřad potvrdí splnění podmínek pro provozování živnosti vydáním
výpisu zahraničním fyzickým osobám, které nejsou státními příslušníky členských států
Evropské unie, nebo zakladatelům, popřípadě orgánům nebo osobám, oprávněným podat
návrh na zápis české právnické osoby do obchodního nebo obdobného rejstříku, je-li
prokázáno, že právnická osoba byla založena, nebo zahraničním právnickým osobám; ode dne
doručení výpisu začíná běžet lhůta pro podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku podle
obchodního zákoníku28).
(5) Osobám uvedeným v odstavci 4 vzniká živnostenské oprávnění dnem jejich zápisu
do obchodního nebo obdobného rejstříku. Nepodají-li návrh na zápis ve lhůtě 90 dnů ode dne
doručení výpisu nebo není-li návrhu vyhověno, rozhodne živnostenský úřad o tom, že
ohlašovatel podmínky pro vznik živnostenského oprávnění nesplnil.
Naformátováno
28)

§ 62 obchodního zákoníku.“.

Naformátováno

Dosavadní odstavce 6 až 10 se označují jako odstavce 4 až 8.
Naformátováno: Odrážky a číslování

20.21.

V § 10 se odstavce 46 až 68 zrušují.znějí:

Dosavadní odstavce 9 a 10 se označují jako odstavce 6 a 7.

-9„(4) Osobám, které se zapisují do obchodního rejstříku, vydá živnostenský úřad pro účel
zápisu do obchodního rejstříku při splnění podmínek provozování živnosti (§ 6 a 7) osvědčení
s následujícími údaji:
a)u fyzické osoby její jméno, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození,
bydliště, u zahraniční osoby bydliště mimo území České republiky, místo pobytu v České
republice (pokud byl povolen), označení a umístění organizační složky podniku na území
České republiky, jméno, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození
vedoucího organizační složky podniku a adresu jeho pobytu na území České republiky,
dále místo podnikání a předmět podnikání,
b)u právnické osoby obchodní firmu nebo název, sídlo, předmět podnikání, jméno, příjmení,
rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození osoby oprávněné jednat jménem
právnické osoby, u zahraniční osoby označení a umístění organizační složky podniku na
území České republiky, jméno, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum
narození vedoucího organizační složky podniku a adresu jeho pobytu na území České
republiky.

Naformátováno: Odrážky a číslování

(5) Na žádost zakladatelů, popřípadě orgánů nebo osob, oprávněných podat návrh na
zápis české právnické osoby do obchodního nebo obdobného rejstříku, vydá živnostenský
úřad osvědčení s údaji podle odstavce 4 písm. b) před zápisem do tohoto rejstříku, je-li
prokázáno, že právnická osoba byla založena.
(6)Osobám uvedeným v odstavcích 4 a 5 vzniká živnostenské oprávnění dnem jejich
zápisu do obchodního nebo obdobného rejstříku. Nepodají-li návrh na zápis ve lhůtě 90
dnů od doručení osvědčení nebo není-li návrhu vyhověno, osvědčení uplynutím této lhůty
zaniká.“.

21.22.

V § 10 se odstavec 87 zrušuje.

22.23.

V § 11 odst. 1 se věta třetí zrušuje.

23.24.

V § 11 odst. 2 se slova „písm. a) až c)“ zrušují.

24.25. V § 11 odst. 4 písm. a) a b) se slova „ , nejedná-li se o ohlašovací živnost
provozovanou průmyslovým způsobem“ zrušují.

25.26. V § 11 odst. 5 se slova „příslušnému podle § 45“ zrušují, slova „je povinen“ se
nahrazují slovem „může“ a slova „třicátým dnem po“ se nahrazují slovem „dnem“.V §
11 odst. 5 se slova „příslušnému podle § 45“ zrušují, věty druhá a třetí se nahrazují
větou „Oznámí-li ukončení výkonu funkce sám odpovědný zástupce, musí současně
prokázat, že o ukončení výkonu své funkce informoval předem písemně podnikatele.“,
slova „třicátým dnem po“ se nahrazují slovem „dnem“ a slova „ , neoznámil-li
podnikatel živnostenskému úřadu ustanovení jiného odpovědného zástupce před
uplynutím této lhůty“ se zrušují.

Naformátováno: Odrážky a číslování
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26.27. V § 11 odst. 7 se slova „příslušnému podle § 50“ zrušují, slova „je povinen“ se
nahrazují slovem „může“ a slova „třicátým dnem po“ se nahrazují slovem „dnem“.V §
11 odst. 7 se slova „příslušnému podle § 50“ zrušují, věty čtvrtá a pátá se nahrazují
větou „Oznámí-li ukončení výkonu funkce sám odpovědný zástupce, musí současně
prokázat, že o ukončení výkonu své funkce informoval předem písemně podnikatele.“,
slova „třicátým dnem po“ se nahrazují slovem „dnem“ a slova „ , neschválil-li
živnostenský úřad jiného odpovědného zástupce před uplynutím této lhůty“ se zrušují.

27.28. V § 11 odst. 8 se slova „živnostenské oprávnění pozastaveno“ nahrazují slovy
„provozování živnosti pozastaveno“.

28.29. V § 13 odst. 4 se slova „ , který byl naposledy místně příslušný (§ 45 odst. 1, § 50
odst. 1) pro zůstavitele“ zrušují a věta druhá se nahrazuje větouzní: „Živnostenský úřad
vydá výpis pro osoby uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) s tím, že živnostenské
oprávnění má v tomto případě platnost omezenou na dobu 6 měsíců od skončení řízení o
dědictví.Živnostenský úřad provede zápis těchto osob do živnostenského rejstříku a
vydá pro ně výpis s tím, že živnostenské oprávnění má v tomto případě platnost
omezenou na dobu 6 měsíců od skončení řízení o dědictví; tuto skutečnost uvede též ve
výpisu.“.

29.30. V § 14 se slova „§ 47 odst. 6, § 47 odst. 7“ nahrazují slovy „§ 47 odst. 5, § 47 odst.
6“.V § 14 se slovo „anebo“ nahrazuje čárkou, za slova „na jednoho společníka“
se vkládají slova „ , nebo k rozdělení společnosti odštěpením“, za slova „může právní
nástupce“ se vkládají slova „ , který dosud nemá příslušné živnostenské oprávnění,“, za
slova „zániku svého právního předchůdce“ se vkládají slova „nebo nabytí právní moci
rozhodnutí, kterým se povoluje zápis rozdělení společnosti odštěpením do obchodního
rejstříku,“ a slova „odst. 6, § 47 odst. 7“ se nahrazují slovy „odst. 5 a 6“.

31.

§ 16 se včetně nadpisu zrušuje.

30.32.

§ 17 včetně poznámek pod čarou č. 29b až 29ed zní:
„§ 17

(1) Provozovnou se pro účely tohoto zákona rozumí prostor, v němž je živnost
provozována. Za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji
zboží nebo poskytování služeb (dále jen „automat“) a mobilní provozovna.
(2) Mobilní provozovna je provozovna, která je přemístitelná a není umístěna na jednom
místě po dobu delší než jeden měsíc.
(3) Živnost může být provozována ve více provozovnách, pokud k nim podnikatel má
vlastnické nebo užívací právo. Na žádost živnostenského úřadu je podnikatel povinen
prokázat vlastnické nebo užívací právo k objektům nebo místnostem provozovny; to neplatí
pro mobilní provozovny a automaty. U mobilních provozoven je podnikatel povinen na žádost
živnostenského úřadu prokázat oprávněnost umístění provozovny. Je-li provozovna umístěna
v bytě a není-li podnikatel vlastníkem tohoto bytu, může v něm provozovat živnost pouze se
souhlasem vlastníka, spoluvlastníka nebo správce bytu nebo nemovitosti, jejíž je byt součástí,

- 11 pokud je tento správce k udělování takového souhlasu zmocněn. Podnikatel je povinen
zahájení a ukončení provozování živnosti
v provozovně oznámit předem
živnostenskému úřadu; to neplatí pro zahájení provozování živnosti v provozovně, která je
uvedena v ohlášení živnosti podle § 45 odst. 2 písm. g) a § 45 odst. 3 písm. f) nebo v žádosti o
koncesi podle § 50 a pro automaty a mobilní provozovny.
V oznámení podnikatel uvede
údaje podle odstavce 5.
(4) Podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování
živnosti podle zvláštních právních předpisů29b) a byla řádně označena. Pro každou provozovnu
musí být ustanovena osoba odpovědná za činnost provozovny; to neplatí pro automaty.
(5) V oznámení podle odstavce 3 podnikatel uvede
a) obchodní firmu nebo název nebo jméno a příjmení,
b) identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
c) sídlo nebo trvalý pobyt, popřípadě místo podnikání; zahraniční osoba adresu pobytu na
území České republiky, byl-li jí pobyt povolen, a umístění organizační složky podniku na
území České republiky, pokud ji zřizuje,
d) adresu provozovny a předmět podnikání v této provozovně, u živnosti volné obor
činnosti,
e) datum zahájení (ukončení) provozování živnosti v provozovně.
(6) Živnostenský úřad, který obdrží oznámení podle odstavce 3, provede zápis
provozovny do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu informuje podnikatele.
(7)(7) Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou nebo
názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem, bylo-li
přiděleno. Mobilní provozovna a automat musí být dále označeny údajem o sídle nebo místě
podnikání nebo adrese, na které je umístěna organizační složka zahraniční osoby.

Naformátováno: Odrážky a číslování

(8)(8) Provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům29c)
musí být trvale a zvenčí viditelně označena také
a)a) jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, s výjimkou automatů,
b)b) prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, nejedná-li se o mobilní
provozovnu nebo automat,
c)c) kategorií a třídou u ubytovacího zařízení29d) poskytujícího přechodné ubytování.
(9)(9) Při uzavření provozovny uvedené v odstavci 8 je podnikatel povinen, nebrání-li
tomu závažné důvody, předem na vhodném a zvenčí viditelném místě označit počátek a konec
uzavření, s výjimkou mobilních provozoven a automatů.
(10)(10) Podnikatel může prodávat zboží nebo poskytovat služby, pokud prodej zboží
nebo poskytování služeb nevyžaduje koncesi, pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem.
Prodej zboží nebo poskytování služeb pomocí automatů nesmí umožnit získat určité druhy
zboží osobám chráněným zvláštními právními předpisy29e).
29b)
29c)
29d)
29e)

Například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. …../2007 Sb., o technických požadavcích na stavby.
Například zákon č. 79/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky,
alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.“.

Poznámky pod čarou č. 29e a 29f se označují jako poznámky pod čarou č. 29f a 29g včetně
odkazů na tyto poznámky pod čarou.

Naformátováno

- 12 -

Část druhá včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 30, 30a, 31 a 31a zní:

„ČÁST DRUHÁ
Druhy živností
Hlava I
Živnosti ohlašovací
§ 119
Ohlašovacími živnostmi jsou
a) živnosti řemeslné, je-li podmínkou provozování živnosti odborná způsobilost uvedená
v § 21 a 22,
b) živnosti vázané, je-li podmínkou provozování živnosti odborná způsobilost uvedená
v příloze č. 2 k tomuto zákonu, není-li dále stanoveno jinak,
c) živnost volná, u které není jako podmínka provozování živnosti odborná způsobilost
stanovena.
Díl 1
Živnosti řemeslné
§ 220
Živnosti řemeslné jsou živnosti uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

Odborná způsobilost
§ 21
(1) Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti se prokazuje dokladem o
a) řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem30) v příslušném oboru vzdělání,
b) řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou31) v příslušném oboru vzdělání,
nebo s předměty odborné přípravy v příslušném oboru,
c) řádném ukončení vyššího odborného vzdělání31) v příslušném oboru vzdělání,
d) řádném ukončení vysokoškolského vzdělání31a) v příslušné oblasti studijních programů
a studijních oborů, nebo
e) uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání
odborné kvalifikace.25c31e)
(2) Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie můžemohou
prokázat odbornou způsobilost též
a) u živností uvedených v části A přílohy č. 1 k tomuto zákonu doklady podle § 7 odst. 5
písm. b), c) nebo e),
b) u živností uvedených v části B přílohy č. 1 k tomuto zákonu doklady podle § 7 odst. 5
písm. b), c), f) nebo h ), nebo
c) u živností uvedených v části C přílohy č. 1 k tomuto zákonu doklady podle § 7 odst. 5
písm. j), k), l) nebo m).
§ 22
Odborná způsobilost uvedená v § 21 může být nahrazena dokladem oDoklady prokazující
odbornou způsobilost podle § 21 mohou být nahrazeny doklady o

- 13 a) řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem30) v příbuzném oboru vzdělání
a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
b) řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou31) v příbuzném oboru vzdělání
a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
c) řádném ukončení vyššího odborného vzdělání31) v příbuzném oboru vzdělání a dokladem
o vykonání jednoroční praxe v oboru,
d) řádném ukončení vysokoškolského vzdělání31a) v příslušné příbuzné oblasti studijních
programů a studijních oborů,
e) řádném ukončení rekvalifikace30a) pro příslušnou pracovní činnost, vydaným zařízením
akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti
patří odvětví, v němž je živnost provozována, a dokladem o vykonání jednoroční praxe
v oboru, nebo
f) vykonání šestileté praxe v oboru.
Díl 2
Živnosti vázané
§ 23
Živnosti vázané jsou živnosti uvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu.
§ 24
Odborná způsobilost
(1) Odborná způsobilost pro vázané živnosti je stanovena přílohou č. 2 k tomuto zákonu
nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze.
(2) Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie můžemohou
prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím
orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.
Díl 3
Živnost volná
§ 25
(1) Živnost volná je živnost opravňující k výkonu činností, pro jejichž provozování tento
zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti. K získání živnostenského
oprávnění pro živnost volnou musí být splněny všeobecné podmínky (§ 6 odst. 1).
(2) Živnost volná a obory činností, které náleží do živnosti volné, jsou uvedeny v příloze
č. 4 k tomuto zákonu.
Hlava II
Živnosti koncesované
§ 26
Živnosti koncesované jsou živnosti uvedené v příloze č. 3 k tomuto zákonu.

- 14 § 27
Odborná způsobilost a další podmínkypodmínky provozování živnosti
(1) Odborná způsobilost pro koncesované živnosti je stanovena přílohou č. 3
k tomuto zákonu nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze.
(2) Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie můžemohou
prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím
orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.
(3) Živnostenský úřad stanoví nebo změní podnikateli podmínky provozování živnosti na
základě tohoto zákona anebo na základě zvláštních právních předpisů.
______________________________
30)

30a)

31)
31a)

Například zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva školství ČSR č. 31/1987 Sb.,
o ukončování studia ve středních školách a o ukončování přípravy ve zvláštních odborných učilištích,
vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 354/1991 Sb., o středních školách, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 21/1991 Sb., o bližších podmínkách zabezpečování rekvalifikace uchazečů o zaměstnání
a zaměstnanců, ve znění vyhlášky č. 324/1992 Sb.
Vyhláška č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání
a zájemců o zaměstnání.
Například zákon č. 29/1984 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
§ 45 , 46 a § 98 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.“.
Naformátováno: Odrážky a číslování

32.33.

V § 28 odstavec 1 zní:

„(1) Rozsah živnostenského oprávnění (dále jen „rozsah oprávnění“) se posuzuje podle
předmětu podnikání uvedeného ve výpisu s přihlédnutím k ustanovením této části.
Živnostenské oprávnění k výkonu živnosti volné opravňuje k výkonu činností uvedených
v příloze č. 4 k tomuto zákonu.“.
Naformátováno: Odrážky a číslování

33.34.

V § 31 odst. 2 se slova „pro účely doručování písemností podle odstavce 16“ zrušují.

34.35. V § 31 odst. 12 se věta druhá zrušuje a slova „Živnost je přerušena“" se nahrazují
slovy „Provozování živnosti je přerušeno“.

35.36.

V § 31 odstavec 14 zní:

„(14) Na základě oznámení podle odstavců 12 a 13 živnostenský úřad zapíše tyto
skutečnosti do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu informuje podnikatele.“.
Naformátováno: Odrážky a číslování

36.37.

V § 31 se odstavce 15 a 16 zrušují.

Dosavadní odstavce 17 až 21 se označují jako odstavce 15 až 19.

- 15 Naformátováno: Odrážky a číslování

37.38.

§ 33 se zrušuje.

38.39. V § 34 odst. 1 se slova „maloobchodě nebo velkoobchodě“ nahrazují slovy
„obchodní činnosti“.
Naformátováno: Odrážky a číslování

39.40.

V § 34 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „na jeho žádost“.

40.41.

V § 34 se odstavec 5 zrušuje.

41.42. Nadpis části čtvrté zní: „Vznik, změna a zánik živnostenského oprávnění,
živnostenský rejstřík“.

42.43.

Nadpis hlavy I části čtvrté zní: „OHLAŠOVÁNÍ ŽIVNOSTI“.

43.44.

Nadpis nad § 45 se zrušuje a § 45 zní:
„§ 45

(1) Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat ohlašovací živnost, je
povinna to ohlásit živnostenskému úřadu.
(2) Fyzická osoba v ohlášení uvede
a) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, státní občanství, bydliště (název obce, její
části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo),
rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, místo narození (obec, okres, stát)
a rodné příjmení,
b) provozuje-li živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, údaje uvedené pod
písmenem a) týkající se jeho osoby,u odpovědného zástupce údaje uvedené v ustanovení
písmene a) obdobně, provozuje-li živnost prostřednictvím jeho osoby,
c) zahraniční fyzická osoba jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu, rodné číslo, bylo-li
přiděleno, jinak datum narození, dále bydliště mimo území České republiky, místo
pobytu v České republice (pokud byl povolen), označení a umístění organizační složky
podniku v České republice (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační,
bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo) a údaje uvedené pod písmenem a) týkající se
vedoucího organizační složky podniku36a) (s výjimkou rodného příjmení a údaje o místu
narození). Je-li odpovědným zástupcem nebo vedoucím organizační složky podniku
osoba s bydlištěm mimo území České republiky, uvede též místo jejího pobytu v České
republice, pokud mu byl pobyt povolen,
d) místo podnikání (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li
přiděleno, poštovní směrovací číslo),
e) předmět podnikání s vymezením podle odstavce 4, případně další doplňující údaje
vztahující se k rozsahu živnostenského oprávnění,
f) identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
g) provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno
bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou mobilních provozoven
a automatů,

- 16 h) datum zahájení provozování živnosti,
i) datum ukončení provozování živnosti, pokud zamýšlí provozovat živnost na dobu
určitou; osoba, na kterou se vztahuje povinnost mít povolený pobyt podle § 5 odst. 5,
může ohlásit provozování živnosti nejdéle na dobu povoleného pobytu,
j) datum vzniku živnostenského oprávnění, je-li pozdější než den ohlášení.
(3) Právnická osoba v ohlášení uvede
a) obchodní firmu nebo název, sídlo (název obce, její části, název ulice, číslo popisné
a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo) a jméno, příjmení, státní
občanství, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, bydliště nebo adresu
pobytu na území České republiky, pokud byl povolen, osoby nebo osob, které jsou jejím
statutárním orgánem nebo jeho členy,
b) údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) týkající se odpovědného zástupce, provozuje-li
živnost prostřednictvím jeho osoby,u odpovědného zástupce údaje uvedené v ustanovení
odstavce 2 písm. a) obdobně, provozuje-li živnost prostřednictvím jeho osoby,
c) označení a umístění organizační složky podniku v České republice a údaje uvedené
v odstavci 2 písm. a) týkající se vedoucího organizační složky podniku36a) (s výjimkou
rodného příjmení a údaje o místu narození), jde-li o zahraniční právnickou osobu. Je-li
odpovědným zástupcem nebo vedoucím organizační složky podniku osoba s bydlištěm
mimo území České republiky, uvede též místo jejího pobytu v České republice, pokud
mu byl pobyt povolen,
d) identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
e) předmět podnikání s vymezením podle odstavce 4, případně další doplňující údaje
vztahující se k rozsahu živnostenského oprávnění,
f) provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno
bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou mobilních provozoven
a automatů,
g) datum zahájení provozování živnosti,
h) datum ukončení provozování živnosti, pokud zamýšlí provozovat živnost na dobu určitou,
i) datum vzniku živnostenského oprávnění, je-li pozdější než den ohlášení.
(4) Ohlašovatel je povinen vymezit předmět podnikání uvedený v ohlášení s dostatečnou
určitostí a jednoznačností. U ohlášení živnosti volné ohlašovatel uvede obory činností, které
bude v rámci svého podnikání vykonávat. Předmět podnikání živnosti volné musí být ohlášen
v souladu s názvem oboru činnosti uvedeným v příloze č. 4 k tomuto zákonu. Předmět
podnikání živnosti řemeslné a vázané musí být ohlášen v souladu s přílohami č. 1 a 2
k tomuto zákonu v úplném nebo částečném rozsahu.
(5) Údaje uváděné podle odstavce 2 a 3 ohlašovatel není povinen uvést v případě, že tyto
údaje jsou již evidovány v živnostenském rejstříku, s výjimkou jeho identifikačních údajů .“.

- 17 Naformátováno: Odrážky a číslování

44.45.

V § 45a odst. 1 a 2 se slovo „příslušném“ zrušuje.

45.46.

V § 45a odst. 3 se slova „ , podávané podle odstavců 1 a 2,“ zrušují.

46.47. V § 45a odst. 4 se na konci písmene a) čárka nahrazuje tečkou a písmeno b) se
zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene a).

47.48. V § 45a odst. 5 se slovo „příslušném“ zrušuje a slova „současně s oznámením podle
§ 49 odst. 1 nebo podle § 56 odst. 1“ se nahrazují slovy „v souvislosti s plněním
oznamovací povinnosti podle tohoto zákona“.
Naformátováno: Odrážky a číslování

48.49.

V § 46 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 36i zní:

„(1) Fyzická osoba připojí k ohlášení, pokud zákon nestanoví jinak
a) je-li občanem jiného členského státu Evropské unie, výpis z evidence trestů nebo
rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu
nebo členského státu posledního pobytu; je-li členským státem posledního pobytu Česká
republika, postupuje se podle § 6 odst. 3 věta druhá. Nevydává-li tento stát výpis
z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení
o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem členského státu, jehož je občanem,
nebo před notářem nebo orgánem členského státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí
být starší než 3 měsíce; doklad podle tohoto bodu může být nahrazen dokladem o uznání
odborné kvalifikace, pokud prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti,
b) je-li občanem jiného státu než státu uvedeného v písmenu a), výpis z evidence trestů nebo
rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je fyzická osoba občanem. Nevydává-li tento
stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné
prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je občanem,
nebo před notářem nebo orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší
než 3 měsíce,
c) je-li odpovědný zástupce státním příslušníkem členského státu Evropské unie, předkládá
doklady podle písmene a); tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,
d) doklad prokazující její odbornou způsobilost, popřípadě odbornou způsobilost
odpovědného zástupce, pokud ji zákon vyžaduje,
e) je-li zahraniční fyzickou osobou, doklady o pobytu, vyplývá-li tato povinnost z § 5 odst.
5; zahraniční fyzická osoba, která zřizuje na území České republiky organizační složku
podniku, doklad prokazující, že má tento podnik mimo území České republiky a doklady
o jeho provozování; doklad o provozování podniku nedokládá státní příslušník členského
státu Evropské unie,
f)doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístil místo podnikání, lišíli se od bydliště (§ 5 odst. 2), nebo v nichž je na území České republiky umístěna
organizační složka podniku zahraniční osoby; k doložení právního důvodu pro užívání
prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru,
kde jsou prostory umístěny, případně prohlášení osoby oprávněné nemovitostí, bytem
nebo nebytovým prostorem jinak nakládat, že s umístěním souhlasí; má-li fyzická osoba
bydliště v sídle obecního úřadu, musí doložit souhlas obceobecního úřadu s umístěním
místa podnikání v jeho sídle,
f) výpis z obchodního rejstříku, ne starší než 3 měsíce, je-li v něm zapsána,

Naformátováno: Odrážky a číslování

- 18 h)g)prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na
prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně
před živnostenským úřadem,
i)h) doklad o zaplacení správního poplatku podle zvláštního právního předpisu36i).
_________________________
36i)

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.“.

Poznámka pod čarou č. 36h se zrušuje.
Naformátováno: Odrážky a číslování

49.50. V § 46 odst. 2 písm. a) se slova „výpis z Rejstříku trestů odpovědného zástupce;“,
slovo „předkládá“ a slova „bodu 2“ zrušují.

50.51.

V § 46 odst. 2 se písmeno f) zrušuje.

Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena f) a g).
Naformátováno: Odrážky a číslování

51.52.

§ 46 odst. 2 písmeno f) zní:

„f) prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na
prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před
živnostenským úřadem,“.
Naformátováno: Odrážky a číslování

52.53.

54.

V § 46 se odstavec 6 zrušuje.

Nadpis nad § 47 se zrušuje.

53.55.

Nadpis nad § 47 se zrušuje a § 47 až 49 znějí:
„§ 47

(1) Má-li ohlášení náležitosti podle § 45 a 46, ohlašovatel splňuje podmínky stanovené
tímto zákonem a netrvá-li překážka provozování živnosti, považuje se ohlašovatel ode dne
ohlášení živnosti za podnikatele a živnostenský úřad do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo ohlášení
živnosti doručeno, provede na základě tohoto ohlášení zápis do živnostenského rejstříku a
podnikateli vydá výpis.Splnil-li ohlašovatel všechny podmínky stanovené zákonem, provede
živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku do 15 dnů ode dne doručení ohlášení a
vydá podnikateli výpis.
(2) Ve výpisu vydaném fyzické osobě se uvede
a) jméno a příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození podnikatele a jeho
bydliště, u zahraniční osoby bydliště mimo území České republiky, místo pobytu
v České republice, pokud byl povolen, označení a umístění organizační složky podniku
v České republice, byla-li zřízena, a jméno, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak
datum narození a bydliště, popřípadě místo pobytu v České republice jejího vedoucího,
b) obchodní firma, je-li fyzická osoba zapsána do obchodního rejstříku a identifikační číslo,
bylo-li přiděleno,

- 19 c) předmět podnikání v úplném nebo částečném rozsahu podle § 45 odst. 4, případně další
doplňující údaje vztahující se k rozsahu živnostenského oprávnění, pokud je podnikatel
v ohlášení uvedl,
d) místo podnikání,
e) doba trvání živnostenského oprávnění, je-li ohlášeno provozování živnosti na dobu
určitou nebo u osoby uvedené v § 5 odst. 5 doba povoleného pobytu,
f) den vzniku živnostenského oprávnění,
g) datum a místo vydání výpisu.
(3) Ve výpisu vydaném právnické osobě se uvede
a) obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, u zahraniční
osoby označení a umístění organizační složky podniku v České republice a jméno,
příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození a bydliště, popřípadě místo
pobytu v České republice jejího vedoucího,
b) předmět podnikání v úplném nebo částečném rozsahu podle § 45 odst. 4, případně další
doplňující údaje vztahující se k rozsahu živnostenského oprávnění, pokud je podnikatel
v ohlášení uvedl,
c) doba trvání živnostenského oprávnění, je-li ohlášeno provozování živnosti na dobu
určitou,
d) den vzniku živnostenského oprávnění,
e) datum a místo vydání výpisu.
(4) Nemá-li ohlášení náležitosti podle § 45 a 46, vyzve živnostenský úřad ohlašovatele
ve lhůtě podle odstavce 1 k odstranění závad. Ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu k jejich
odstranění, nejméně však 15 dnů. Jsou-li k tomu závažné důvody, může živnostenský úřad na
žádost podnikatele prodloužit lhůtu i opakovaně. Po dobu lhůty uvedené ve výzvě neběží
lhůta pro provedení zápisu do živnostenského rejstříku a vydání výpisu.
(5) Odstraní-li ohlašovatel závady ve stanovené lhůtě nebo ve lhůtě prodloužené, platí, že
ohlášení bylo od počátku bez závad považuje se ohlášení od počátku za bezvadné.
Neodstraní-li ohlašovatel závady ve stanovené nebo prodloužené lhůtě, živnostenský úřad
zahájí řízení a rozhodne o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo; jedná-li se o
ohlášení osob uvedených v § 10 odst. 4 a 5, živnostenský úřad rozhodne o tom, že ohlašovatel
nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění. Pokud ohlašovatel před vydáním
rozhodnutí závady odstraní a živnostenský úřad zjistí, že jsou splněny podmínky pro vznik
živnostenského oprávnění, řízení ukončí zápisem do živnostenského rejstříku a vydáním
výpisu vydá výpis.
(6) Nesplňuje-li ohlašovatel podmínky stanovené tímto zákonem, živnostenský úřad
zahájí řízení a rozhodne o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo. Jedná-li se
o ohlášení osoby podle § 10 odst. 4 a 5, živnostenský úřad rozhodne o tom, že ohlašovatel
nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění.
(7) Jedná-li se o ohlášení zahraniční fyzické osoby, která je povinna doložit též doklad
o povolení k pobytu podle § 5 odst. 5 a která prokázala splnění všech podmínek s výjimkou
podmínky povolení k pobytu, vydá živnostenský úřad zahraniční fyzické osobě pro účely
řízení o povolení k pobytu potvrzení o tom, že k datu vydání tohoto potvrzení splňuje
všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti. Toto potvrzení neopravňuje
k provozování živnosti.
(8) Doloží-li osoba uvedená v odstavci 7 doklad o povolení k pobytu podle zvláštního
právního předpisu24b) do 6 měsíců ode dne vydání potvrzení podle odstavce 7, živnostenský
úřad do 15 dnů vydá výpisosvědčení podle § 10 odst. 4; nedoloží-li tato osoba doklad o
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k pobytu ve stanovené lhůtě, zahájí živnostenský úřad řízení o tom, že
ohlášením oprávnění nevzniklo, nebo o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik
živnostenského oprávnění.
(9) Nemůže-li živnostenský úřad ze závažných důvodů provést zápis do živnostenského
rejstříku a vydat výpis ve lhůtě podle odstavce 1 a nejedná-li se o postup podle odstavce 4,
požádá nadřízený orgán o prodloužení lhůty k jeho vydání. Ohlašovatele živnosti je povinen
o prodloužení lhůty a důvodech prodloužení informovat.
(10) Zjistí-li živnostenský úřad, že zápis do živnostenského rejstříku na základě ohlášení
byl proveden v rozporu se zákonem, zahájí řízení o zrušení živnostenského oprávnění. Řízení
ukončí provedením nového zápisu a vydá nový výpis nebo vydá rozhodnutí o zrušení
živnostenského oprávnění a vydá výpis.
(11) Chyby v psaní a jiné zřejmé nesprávnosti v zápisu v živnostenském rejstříku nebo ve
výpisu z něj živnostenský úřad kdykoli opraví provedením opravného zápisu a podnikateli
vydá nový výpis.
§ 48
(1) Živnostenský úřad zašle výpis, případně jiným způsobem (§ 60 odst. 5) sdělí údaje
o živnosti a o podnikateli místně příslušnému správci daně vykonávajícímu správu daně
z příjmů, Českému statistickému úřadu, správě sociálního zabezpečení místně příslušné podle
bydliště nebo sídla podnikatele, u zahraniční osoby podle místa povoleného pobytu, místa
podnikání nebo umístění organizační složky podniku zahraniční osoby, příslušné zdravotní
pojišťovně, je-li mu známa, a orgánu nebo organizaci, která podle zvláštního zákona vede
registr všech pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění. Tato povinnost živnostenského
úřadu se vztahuje i na změny v živnostenském rejstříku, včetně změn živnostenského
oprávnění při pokračování v provozování živnosti po úmrtí podnikatele, na přerušení
a pozastavení provozování živnosti, na rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění, na
rozhodnutí o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo, a na opatření vydané podle
§ 47 odst. 10 a 11.
(2) Živnostenský úřad neprodleně písemně oznámí příslušným orgánům cizinecké
policie vydání potvrzení zahraniční fyzické osobě podle § 47 odst. 7, vznik živnostenského
oprávnění, pozastavení a zrušení živnostenského oprávnění a rozhodnutí o tom, že
živnostenské oprávnění nevzniklo, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik
živnostenského oprávnění, rozhodnutí o zastavení řízení o udělení koncese a rozhodnutí
o zamítnutí žádosti o udělení koncese.
(3) Živnostenský úřad plní povinnosti uvedené v odstavci 1 ve lhůtě 30 dnů ode dne
provedení zápisu do živnostenského rejstříku, pokud tento zákon nestanoví jinak.
§ 49
(1) Podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění
týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti, a předložit doklady
o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku; to neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané
do obchodního rejstříku. Neoznámení změny oboru činnosti u živnosti volné není správním
deliktem.
(2) Na základě oznámení podle odstavce 1 živnostenský úřad provede zápis
do živnostenského rejstříku a podle okolností případu vydá výpis (§ 47 odst. 2 nebo 3) nebo
informuje podnikatele o provedeném zápisu. Není-li oznámená změna nebo doplnění
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dokladů, stanoví lhůtu pro splnění této povinnosti, která činí nejméně 15 dní, a zápis
do živnostenského rejstříku do předložení dokladů neprovede. Týká-li se změna rozsahu
předmětu podnikání a není-li doložena doklady podle tohoto zákona, rozhodne živnostenský
úřad v samostatném řízení, že živnostenské oprávnění v rozsahu oznámené změny ohlášením
nevzniklo.
(3) Jedná-li se o změnu odpovědného zástupce, podnikatel je povinen doložit k oznámení
doklady podle § 46 a živnostenský úřad v případě, že podnikatelem ustanovený odpovědný
zástupce splňuje podmínky provozování živnosti, provede zápis do živnostenského rejstříku
a o provedeném zápisu informuje podnikatele. Nesplňuje-li podnikatelem ustanovený
odpovědný zástupce podmínky provozování živnosti nebo nemá-li podnikatel ustanoveného
odpovědného zástupce, ačkoli to zákon vyžaduje, zahájí živnostenský úřad řízení
o pozastavení provozování živnosti.“.
Naformátováno: Odrážky a číslování

54.56.

Nadpis hlavy II části čtvrté zní: „ŘÍZENÍ O KONCESI“.

55.57.

V § 50 odstavec 1 zní:

„(1) Fyzická a právnická oOsoba, která hodlá provozovat koncesovanou živnost, podá
žádost o vydání koncese u živnostenského úřadu.“.
Naformátováno: Odrážky a číslování

56.58.

V § 50 odst. 2 se slova „§ 45 odst. 2 až 4“ nahrazují slovy „§ 45 odst. 2 až 5“.

57.59. V § 51 odst. 1 se věta první zrušuje a věta druhá se nahrazuje větouzní: „Zjistí-li
živnostenský úřad, že nejsou splněny náležitosti žádosti o koncesi, vyzve žadatele ve
lhůtě 30 dnů od doručení žádosti k odstranění závad.“.

58.60.

V § 52 odst. 3 se slova „§ 47 odst. 8 a 9“ nahrazují slovy „§ 47 odst. 7 a 8“.

59.61.

V § 53 odstavec 5 zní:

„(5) Pro náležitosti rozhodnutí o udělení koncese platíse použije ustanovení § 47 odst. 2
písm. a) až e) a § 47 odst. 3 a) až c) obdobně. V rozhodnutí o udělení koncese živnostenský
úřad stanoví podmínky provozování živnosti podle § 27 odst. 3.“.
Naformátováno: Odrážky a číslování

60.62.

§ 54 a 55 znějí:
„§ 54

(1) Živnostenský úřad do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení
koncese provede zápis do živnostenského rejstříku a podnikateli vydá výpis.
(2) Pro výpis platí vydání výpisu se použije ustanovení § 47 odst. 2, 3 a 11 obdobně.
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(1) Informační povinnosti živnostenského úřadu podle § 48 platí obdobně.
(2) Živnostenský úřad zašle stejnopis pravomocného rozhodnutí o udělení koncese, o její
změně nebo o jejím zrušení, údaje o přerušení nebo o pozastavení provozování živnosti,
výpis, popřípadě jiným dohodnutým způsobem sdělí údaje o koncesované živnosti
a o podnikateli též orgánu, který k udělení koncese vydával stanovisko podle § 52 odst. 1.“.
Naformátováno: Odrážky a číslování

61.63. V § 56 odst. 1 se na konci věty první doplňují slova „ ; to neplatí, pokud se jedná
o změny a doplnění již zapsané v obchodním rejstříku“ a věta druhá se zrušuje.V § 56
odst. 1 se za slovo „vzniku“ vkládají slova „; to neplatí, pokud se jedná o změny a
doplnění již zapsané v obchodním rejstříku“ a věta druhá se zrušuje.

62.64. V § 56 odst. 2 se slova „vydá koncesní listinu se změněnými údaji nebo rozhodne
o pozastavení provozování živnosti nebo živnostenské oprávnění zruší anebo písemně
vyrozumí podnikatele o provedení změny v živnostenském rejstříku. Pro rozesílání
opisů rozhodnutí platí ustanovení § 48 obdobně“ nahrazují slovy „provede zápis změn
do živnostenského rejstříku, vydá výpis (§ 47 odst. 2 nebo 3) nebo informuje
podnikatele o provedeném zápisu nebo rozhodne o pozastavení provozování živnosti
nebo o zrušení živnostenského oprávnění“.

63.65. V § 56 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou „Následně provede zápis do
živnostenského rejstříku a vydá výpis se změněnými údaji ve lhůtě podle § 54 odst. 1.“.

64.66.

V § 56 odst. 4 se věta třetí a věta čtvrtá zrušují.

65.67. V § 57 odst. 1 písm. c) se slova „živnostenský list nebo koncesní listina byly
vydány“ nahrazují slovy „bylo živnostenské oprávnění omezeno“.

66.68.

V § 57 odstavec 2 zní:

„(2) Živnostenské oprávnění nezaniká uplynutím doby podle odstavce 1 písm. c), pokud
podnikatel před uplynutím doby, na kterou bylo živnostenské oprávnění omezeno, oznámí
změnu data ukončení provozování živnosti nebo požádá o změnu rozhodnutí o udělení
koncese vydané na dobu určitou. Zahraniční fyzická osoba, jejíž oprávnění provozovat
živnost na území České republiky je vázáno na povolení k pobytu na území České republiky,
je povinna k oznámení doložit nové povolení k pobytu. Nedoloží-li toto povolení,
živnostenský úřad ji vyzve, aby tak učinila ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy. Není-li
povolení doloženo ve stanovené lhůtě, živnostenské oprávnění zaniká posledním dnem této
lhůty.“.
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67.69. V § 58 odst. 1 se v úvodní větě úvodní části ustanovení se slova „příslušný podle §
45 odst. 1 nebo § 50 odst. 1“ zrušují.

68.70. V § 58 odst. 1 se na konci textu písmene b) nahrazuje slovo „nebo“ slovy „nejedná-li
se o překážku podle § 8 odstavce 6 u živnosti volné,“.

69.71. V § 58 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou, vkládá se slovo „nebo“
slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d) zápis do živnostenského rejstříku na základě ohlášení byl proveden v rozporu se
zákonem (§ 47 odst. 10).“.
Naformátováno: Odrážky a číslování

70.72.

V § 58 odst. 2 se slova „příslušný podle odstavce 1“ zrušují.

71.73. V § 58 odst. 3 se slova „příslušný podle odstavce 1“ zrušují a na konci textu
odstavce 3 se doplňují slova „ ; to neplatí, pokud podnikatel oznámil přerušení
provozování živnosti podle § 31 odst. 12“.

72.74.

V § 58 odst. 4 se slova „příslušný podle § 45 odst. 1 nebo § 50 odst. 1“ zrušují.

73.75.

V § 58 se odstavce 5 a 6 včetně poznámky pod čarou č. 38a) se zrušují.

Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 5 a 6. a
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74.76. V § 58 odst. 56 se slova „§ 45 odst. 1 a § 50 odst. 1 a podle místa podnikání“
nahrazují slovy „sídla, místa podnikání nebo umístění organizační složky podniku na
území České republiky“.

75.77. V § 60 odst. 1 se slova „odstavci 2 až 6“ nahrazují slovy „odstavci 2 až 5“ a slova
„odstavci 4 a 5“ se nahrazují slovy „odstavci 2 až 4“.

76.78. V § 60 odst. 2 písm. a) se za slova „zahraniční osoby též“ vkládají slova „označení
a“
a za slova „datum narození a dále“ se vkládají slova „označení a“.

77.79. V § 60 odst. 2 se na konci textu písmene d) doplňují slova „s výjimkou mobilních
provozoven a automatů,“.

78.80. V § 60 odst. 2 písm. e) se slova „listu nebo koncesní listiny“ nahrazují slovem
„oprávnění“.

79.81.

V § 60 odst. 2 se písmeno j) zrušuje.V § 60 odst. 2 písmeno j) zní:

Dosavadní písmena k) až o) se označují jako písmena j) až n).„j) datum doručení výpisu
podle § 10 odst. 4,“.
Naformátováno: Odrážky a číslování

80.82. V § 60 odst. 2 písm. n)o) se slova „ (§ 7a odst. 8, § 28 odst. 2 a § 45 odst. 4)“
nahrazují slovy „(§ 45 odst. 2 písm. e), § 45 odst. 3 písm. e) a § 45 odst. 4)“.
Naformátováno: Odrážky a číslování

81.83. V § 60 odst. 2 se věta „Zápis musí být proveden do 5 pracovních dnů ode dne vydání
průkazu živnostenského oprávnění nebo jeho změny nebo do 5 dnů ode dne, kdy se
o změně údaje vedeného v živnostenském rejstříku dozvěděl.“ zrušuje. V § 60 odst. 2 se
věta poslední zrušuje.

82.84.

V § 60 odstavec 3 zní:

„(3) Rejstřík je veden v elektronické podobě a je veřejným seznamem, s výjimkou údajů
uvedených v odstavci 2 písm. nm) a rodných čísel, které živnostenský úřad sděluje pouze
podnikateli a v případech stanovených zvláštními právními předpisy.“.
Naformátováno: Odrážky a číslování

83.85.

V § 60 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 4 až 7.
Naformátováno: Odrážky a číslování

84.86.

V § 60 odstavec 4 zní:

„(4) Na požádání živnostenský úřad z rejstříku vydává v listinné nebo elektronické
podobě
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b) úplný výpis, který obsahuje všechny údaje podle odstavce 2, s výjimkou údajů uvedených
v odstavci 3,
c) částečný výpis, který obsahuje údaje v požadovaném rozsahu, s výjimkou údajů
uvedených v odstavci 3,
d) potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není.“.
Naformátováno: Odrážky a číslování

85.87. V § 60 odst. 5 se na konci věty tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova
„prostřednictvím příslušné adresy centrálního registru. Při předávání údajů podle § 45a
odst. 4 se postupuje obdobně.“. V § 60 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova
„anebo prostřednictvím příslušné adresy centrálního registru. Při předávání údajů podle
§ 45a odst. 4 se postupuje obdobně.“.

86.88. V § 60 odst. 6 se slova „v části rejstříku, která je veřejným seznamem,“ nahrazují
slovy „v rejstříku s výjimkou údajů uvedených v odstavci 2 písm. nm) a rodných čísel“.

87.89. V § 60 odst. 7 písm. a) bodu 2 a písm. b) bodu 2 se za slovo „datum“ vkládají slova
„a místo“.

88.90. V § 60 odst. 7 v poslední větě se slova „kontrolní účely a k provádění jejich přímého
zápisu do informačního systému rejstříku“ nahrazují slovy „výkon činností stanovených
zákonem živnostenským úřadům“.

89.91.

V nadpisu části páté se slovo „pokuty“ nahrazuje slovy „správní delikty“.
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90.92.

V § 60a se slova „koncesní listině“ nahrazují slovy „rozhodnutí o udělení koncese“.

91.93.

§ 60e se zrušuje.

92.94. V části páté hlava II včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 40 poznámek pod
čarou č. 40 a 41zní:

„HLAVA II
Správní delikty
§ 61
Přestupky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 13 odst. 2
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v provozování živnosti, nebo
2. jako osoba uvedená v § 13 odst. 1 písm. b) až d) neprodleně neustanoví odpovědného
zástupce, nebo
b) jako správce dědictví neustanoví odpovědného zástupce podle § 13 odst. 3.
(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku dále tím, že doloží nepravdivé čestné prohlášení
podle § 46 odst. 1 písm. a) nebo b).
(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku dále tím, že provozuje činnost, která je
a) živností volnou, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění,
b) předmětem živnosti řemeslné nebo vázané, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské
oprávnění, nebo
c) předmětem živnosti koncesované, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění.
a)
b)
c)
d)
e)

(4) Za přestupek lze uložit pokutu
do 10 000 Kč, jde –li o přestupek podle odstavce 1,
do 100 000 Kč, jde –li o přestupek podle odstavce 2,
do 500 000 Kč, jde –li o přestupek podle odstavce 3 písm. a),
do 750 000 Kč, jde –li o přestupek podle odstavce 3 písm. b),
do 1 000 000 Kč, jde –li o přestupek podle odstavce 3 písm. c).
(5) Za přestupek podle odstavce 1 lze v blokovém řízení uložit pokutu do 5 000 Kč.

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
§ 62
(1) Právnická osoba jako podnikatel nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního
deliktu tím, že
a) v rozporu s § 7 odst. 46 nezajistí výkon činností, které jsou obsahem živností uvedených
v příloze č. 5 pouze fyzickými osobami splňujícími podmínky odborné způsobilosti,
b) neoznámí ustanovení odpovědného zástupce nebo neoznámí živnostenskému úřadu
ukončení výkonu jeho funkce pro živnost ohlašovací podle § 11 odst. 5,
c) nepředloží živnostenskému úřadu ke schválení ustanovení odpovědného zástupce nebo
neoznámí ukončení výkonu jeho funkce pro živnost koncesovanou podle § 11 odst. 7,
d) neustanoví nového odpovědného zástupce podle § 11 odst. 8,
e) v rozporu s § 17 odst. 3
1. neprokáže vlastnické nebo užívací právo k objektům nebo místnostem provozovny,
2. nedoloží souhlas vlastníka, spoluvlastníka nebo správce bytu nebo nemovitosti, nebo
3. neprokáže oprávněnost umístění mobilní provozovny,
f) neoznámí zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně,
g) nezajistí způsobilost provozovny nebo neustanoví osobu odpovědnou za činnost
provozovny podle § 17 odst. 4,
h) neoznačí provozovnu podle § 17 odst. 7, 8 nebo 9,

- 27 i)
j)
k)

l)
m)
n)
o)

p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)

v rozporu s § 17 odst. 10 nezajistí, aby prodej zboží nebo poskytování služeb pomocí
automatů neumožňovaly získat určité druhy zboží osobám chráněným zvláštním
zákonem,
poruší podmínku stanovenou živnostenským úřadem pro provozování koncesované
živnosti podle § 27 odst. 3,
v rozporu s § 31 odst. 2
1. neoznačí místo podnikání, sídlo nebo organizační složku podniku, nebo
2. neprokáže vlastnické nebo užívací či jiné obdobné právo k objektům nebo prostorám,
v nichž má na území České republiky místo podnikání, sídlo nebo organizační složku
podniku,
v rozporu s § 31 odst. 4 neidentifikuje účastníka smluvního vztahu nebo předmět
smluvního vztahu, nebo nevede evidenci o účastnících nebo předmětu smluvního vztahu,
v rozporu s § 31 odst. 7 neeviduje nebo neuschovává údaje podle § 31 odst. 4, 5, 6,
v rozporu s § 31 odst. 8 koupí zboží nebo ho přijme do zástavy nebo zprostředkuje jeho
nákup,
v rozporu s § 31 odst. 9 nezajistí, aby v provozovně určené pro prodej zboží nebo
poskytování služeb spotřebitelům v prodejní nebo provozní době určené pro styk se
spotřebiteli byla přítomna osoba splňující podmínku znalosti českého nebo slovenského
jazyka,
v rozporu s § 31 odst. 10 nezajistí, aby jeho zaměstnanci prokázali splnění podmínky
bezúhonnosti,
neoznámí přerušení provozování živnosti podle § 31 odst. 12 ,
neoznámí pokračování v provozování živnosti podle § 31 odst. 13 ,
nevydá na žádost zákazníka doklad o prodeji zboží nebo poskytnutí služby podle § 31
odst. 15,
v rozporu s § 31 odst. 17 nesdělí, zda provozuje živnost nebo nedoloží doklady,
v rozporu s § 31 odst. 18 zaměstnává zaměstnance, kteří nemají doklad o splnění
způsobilosti pro výkon povolání stanovené zvláštními právními předpisy nebo doklad
o znalosti bezpečnostních předpisů nebo předpisů upravujících ochranu veřejného zdraví,
doloží nepravdivé čestné prohlášení podle § 46 odst. 1 písm. a) nebo b),
v rozporu s § 49 odst. 1 neoznámí změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které
jsou stanoveny pro ohlášení živnosti nebo nepředloží doklady o nich, s výjimkou
neoznámení změny oboru činnosti u živnosti volné, nebo
v rozporu s § 56 odst. 1 neoznámí změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které
jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o koncesi nebo nepředloží doklady o nich,
neprokáže při kontrole oprávněnost poskytování služeb podle § 69a odst. 4.
(2) Za správní delikt se uloží pokuta

a) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písmene i), l), m), n), s), u),
b) do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písmene a), c), d), e), g), h), j), k),
o), p), q), t), v), y),
c) do 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písmene b), f),
d) do 20 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písmene w), x),
e) do 10 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písmene r).
(3) Za správní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5 000 Kč v blokovém řízení,
je-li porušení povinnosti spolehlivě zjištěno a právnická osoba je ochotna pokutu zaplatit.
Proti uložení pokuty v blokovém řízení se nelze odvolat. K uložení pokuty se použije bloků,
kterých se používá pro ukládání pokut v blokovém řízení o přestupcích.Na blokové řízení
podle tohoto zákona se použijí obdobně ustanovení o blokovém řízení podle zvláštního
zákona40).
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(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu dále tím,
že provozuje činnost, která je
a)živností volnou, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění,
b)předmětem živnosti řemeslné nebo vázané, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské
oprávnění, nebo
předmětem živnosti koncesované, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské
oprávnění.(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu
dále tím, že provozuje činnost, která je
a) živností volnou,
b) předmětem živnosti řemeslné nebo vázané, nebo
c) předmětem živnosti koncesované,
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c)aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění.
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(2) Za správní delikt se uloží pokuta
a) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a),
b) do 750 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b),
c) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c).
§ 64
Společná ustanovení
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré
úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm
nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne,
kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednávají obecní živnostenské
úřady.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby410) nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
(6) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem rozpočtu,
ze kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil.
____________________________
40)

410)

§ 84 a 85 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku.“.
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93.95.

96.

V části páté se hlavy III a IV včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 41 zrušují.

§ 67 se včetně nadpisu zrušuje.

94.97. V § 68 odst. 1 se za slova „podle zvláštních předpisů“ vkládají slova „vzájemně
spolupracují“.

95.98.

§ 71 včetně nadpisu zní:
„§ 71
Místní příslušnost

(1) Podání podle tohoto zákona lze učinit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu.
K řízení K postupu podle tohoto zákona je příslušný obecní živnostenský úřad, kterému bylo
podání doručeno jako prvnímu.
(2) V řízení o správních deliktech právnických a podnikajících fyzických osob podle
tohoto zákona a v řízení o zrušení živnostenského oprávnění nebo pozastavení provozování
živnosti se místní příslušnost živnostenského úřadu určuje podle správního řádu. V řízení
o přestupcích se místní příslušnost živnostenského úřadu určuje podle zákona o přestupcích.
(3) Informační povinnost soudů a jiných orgánů vyplývající ze zvláštních právních
předpisů se plní u živnostenského úřadu, který je místně příslušný podle odstavce 2. Tento
úřad provede příslušný zápis do živnostenského rejstříku.
(4) Živnostenský úřad, který provede úkon, v jehož důsledku je třeba provést zápis do
živnostenského rejstříku, je příslušný k provedení tohoto zápisu.“.

Poznámka pod čarou č. 45 se zrušuje.
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96.99.

§ 72 se včetně poznámky pod čarou č. 46 zrušuje.
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97.100. § 73a zní:
„§ 73a
(1) Vláda nařízením stanoví obsahovou náplň jednotlivých živností a oborů činností
živnosti volné.
(2) Ministerstvo pro místní rozvoj v dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu
a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy stanoví vyhláškou způsob provádění

- 30 a obsahovou náplň zkoušky, kterou lze prokázat odbornou způsobilost podle § 7 odst. 64 a §
24 odst. 1.“.
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98.101. Přílohy č. 1 až 5 znějí:
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„Příloha č. 1 k zákonu č. 455/1991 Sb.
ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ
(K § 20)
Část A
Řeznictví a uzenářství
Mlékárenství
Mlynářství
Pekařství, cukrářství
Pivovarnictví a sladovnictví
Zpracování kůží a kožešin
Aplikace, výroba a opravy ortopedické obuvi
Broušení a leptání skla
Zpracování gumárenských směsí
Zpracování kamene
Slévárenství, modelářství
Kovářství, podkovářství
Obráběčství
Zámečnictví, nástrojářství
Galvanizérství, smaltérství
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických
a telekomunikačních zařízení
Hodinářství
Zlatnictví a klenotnictví
Truhlářství, podlahářství
Výroba a opravy hudebních nástrojů
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Zednictví
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel
Vodoinstalatérství, topenářství
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

- 32 Izolatérství
Malířství, lakýrnictví, natěračství
Pokrývačství, tesařství
Klempířství a oprava karoserií
Kamnářství
Opravy silničních vozidel
Holičství, kadeřnictví
Část B
Barvení a chemická úprava textilií
Čištění a praní textilu a oděvů
Kominictví
Část C
Hostinská činnost
Kosmetické služby
Pedikúra, manikúra
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Příloha č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb.

ŽIVNOSTI VÁZANÉ
(K § 23 a 24)

Předmět podnikání

Požadovaná odborná způsobilost

Poznámka

1

2

3

Diagnostická, zkušební
a poradenská činnost v ochraně
rostlin a ošetřování rostlin,
rostlinných produktů, objektů
a půdy proti škodlivým
organismům přípravky
na ochranu rostlin nebo
biocidními přípravky

pro diagnostickou, zkušební
a poradenskou činnost v ochraně
rostlin:
odborná způsobilost podle § 85
odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb.,
o rostlinolékařské péči a změně
některých souvisejících zákonů;
pro ošetřování rostlin, rostlinných
produktů, objektů a půdy proti
škodlivým organismům přípravky
na ochranu rostlin nebo biocidními
přípravky:
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odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb.,
o rostlinolékařské péči a změně
některých souvisejících zákonů,
ve znění zákona č. 131/2006 Sb.,
nebo
b)doklady podle § 7 odst. 5
písm. j), k), l) nebo m)
živnostenského zákona
Geologické práce*)

osvědčení o odborné způsobilosti
vydané Ministerstvem životního
prostředí**)

*) s výjimkou
geologických prací, které
jsou hornickou činností
nebo činností prováděnou
hornickým způsobem
podle § 2 a § 3 zákona
č. 61/1988 Sb., o hornické
činnosti, výbušninách
a o státní báňské správě,
ve znění zákona
č. 128/1999 Sb. a zákona
č. 206/2002 Sb.
**) § 3 odst. 3 zákona
č. 62/1988 Sb.,
o geologických pracích,
ve znění zákona
č. 3/2005 Sb.

Zpracování tabáku a výroba
tabákových výrobků

a) vysokoškolské vzdělání
ve studijním programu a studijním
oboru zaměřeném
na potravinářskou chemii nebo
zemědělství a 1 rok praxe v oboru,
nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru
vzdělání zaměřeném
na potravinářskou chemii nebo
zemědělství a 3 roky praxe
v oboru, nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou v oboru vzdělání
zaměřeném na potravinářskou
chemii nebo zemědělství a 3 roky
praxe v oboru, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo
jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost
vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních
předpisů, nebo zařízením
akreditovaným Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy,

zákon č. 353/2003 Sb.,
o spotřebních daních,
ve znění pozdějších
předpisů

- 35 nebo ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž
je živnost provozována, a 4 roky
praxe v oboru
Výroba a zpracování paliv
a maziv

a) vysokoškolské vzdělání
ve studijním programu a studijním
oboru zaměřeném na chemii
a 1 rok praxe v oboru, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru
vzdělání zaměřeném na chemii
a 3 roky praxe v oboru, nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou v oboru vzdělání
zaměřeném na chemii a 3 roky
praxe v oboru, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo
jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost
vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních
předpisů, nebo zařízením
akreditovaným Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy,
nebo ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž
je živnost provozována, a 4 roky
praxe v oboru, nebo
e) doklady podle § 7 odst. 5
písm. a), b), c), d) nebo e)
živnostenského zákona

Výroba nebezpečných
a) vysokoškolské vzdělání
chemických látek
ve studijním programu a studijním
a nebezpečných chemických
oboru zaměřeném na chemii,
přípravků a prodej chemických
hornictví, hutnictví, strojírenství,
látek a chemických přípravků
stavebnictví, elektrotechniku,
klasifikovaných jako vysoce
požární ochranu, potravinářství,
toxické*) a toxické*)
lékařství, veterinární lékařství,
farmacii, přírodní vědy,
zemědělství nebo lesnictví a 1 rok
praxe v oboru, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru
vzdělání zaměřeném na chemii,
hornictví, hutnictví, strojírenství,
stavebnictví, požární ochranu,
elektrotechniku, zdravotnictví,
farmacii, veterinární vědy,
zemědělství nebo lesnictví
a 3 roky praxe v oboru, nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou v oboru vzdělání
zaměřeném na chemii, hornictví,

*) § 2 odst. 5 zákona
č. 356/2003 Sb.,
o chemických látkách
a chemických přípravcích
a o změně některých
zákonů, ve znění
pozdějších předpisů;
pro výrobu chemické
látky a chemického
přípravku se nepožaduje
živnostenské oprávnění
pro tuto živnost, pokud
výroba chemické látky
a chemického přípravku je
současně předmětem další
živnosti uvedené v této
příloze nebo v příloze č. 3
zákona č. 455/1991 Sb.,
ve znění zákona
č. .../200... Sb.
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stavebnictví, požární ochranu,
elektrotechniku, zdravotnictví,
farmacii, veterinární vědy,
zemědělství nebo lesnictví
a 3 roky praxe v oboru, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo
jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost
vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních
předpisů, nebo zařízením
akreditovaným Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy,
nebo ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž
je živnost provozována, a 4 roky
praxe v oboru, nebo
e) doklad podle § 41 odst. 4 zákona
č. 356/2003 Sb., o chemických
látkách a chemických přípravcích
a o změně některých dalších
zákonů, nebo
f) doklady podle § 7 odst. 5
písm. a), b), c), d) nebo e)
živnostenského zákona;
pro prodej chemických látek
a chemických přípravků
klasifikovaných jako vysoce toxické
a toxické lze odbornou způsobilost
prokázat též:
a) dokladem o nejméně pětileté
nepřetržité praxi v oboru
v postavení podnikatele nebo
vedoucího zaměstnance, nebo
b) dokladem o nejméně dvouleté
nepřetržité praxi v oboru
v postavení podnikatele nebo
vedoucího zaměstnance
a dokladem o ukončeném
vzdělání v oboru, nebo
c) dokladem o nejméně tříleté
nepřetržité praxi v oboru
v postavení podnikatele nebo
vedoucího zaměstnance
a dokladem o rekvalifikaci nebo
jiným dokladem o kvalifikaci
vydaným příslušným orgánem
státu, nebo
d) dokladem o nejméně tříleté
nepřetržité praxi v oboru
v postavení zaměstnance
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vzdělání v oboru, nebo
e) dokladem o čtyřleté nepřetržité
praxi v oboru v postavení
zaměstnance a dokladem
o rekvalifikaci nebo jiným
dokladem o kvalifikaci vydaným
příslušným orgánem státu
Aplikace, výroba a opravy
- protéz,
- trupových ortéz,
- končetinových ortéz,
- měkkých bandáží

pro aplikaci a opravy protéz,
trupových ortéz, končetinových
ortéz a měkkých bandáží:
a) střední vzdělání s maturitní
zkouškou v příslušném oboru
vzdělání a 3 roky praxe v oboru,
nebo
b) osvědčení o rekvalifikaci nebo
jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost
vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních
předpisů, nebo zařízením
akreditovaným Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy,
nebo ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž
je živnost provozována, a 4 roky
praxe v oboru;
pro výrobu protéz, trupových ortéz,
končetinových ortéz a měkkých
bandáží:
a) střední vzdělání s maturitní
zkouškou v příslušném oboru
vzdělání a 3 roky praxe v oboru,
nebo
b) osvědčení o rekvalifikaci nebo
jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost
vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních
předpisů, nebo zařízením
akreditovaným Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy,
nebo ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž
je živnost provozována, a 4 roky
praxe v oboru, nebo
c) doklady podle § 7 odst. 5
písm. a), b), c), d) nebo e)
živnostenského zákona

- 38 Oční optika

a) způsobilost k výkonu
zdravotnického povolání
optometristy podle zvláštního
právního předpisu*), nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru
vzdělání diplomovaný oční optik
nebo diplomovaný oční technik,
nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou v oboru vzdělání oční
optik nebo oční technik, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo
jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost
vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních
předpisů, nebo zařízením
akreditovaným Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy,
nebo ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž
je živnost provozována, a 4 roky
praxe v oboru

*) 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
zákona č. 125/2005 Sb.

Podnikání v oblasti nakládání
s nebezpečnými odpady

a) vysokoškolské vzdělání a 1 rok
praxe v oboru, nebo
b) vyšší odborné vzdělání
v technickém nebo
přírodovědném oboru vzdělání
a 3 roky praxe v oboru, nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou v technickém
nebo přírodovědném oboru
vzdělání a 3 roky praxe v oboru,
nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo
jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost
vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních
předpisů, nebo zařízením
akreditovaným Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy,
nebo ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž
je živnost provozována, a 4 roky
praxe v oboru

§ 4 písm. a) zákona
č. 185/2001 Sb.,
o odpadech
a o změně
některých dalších
zákonů

Projektová činnost ve výstavbě

a) autorizace nebo zápis do seznamu
registrovaných osob podle zákona
č. 360/1992 Sb., o výkonu
povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání

§ 158 a 159 zákona
č. 183/2006 Sb.,
o územním
plánování
a stavebním řádu
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(stavební zákon)
a techniků činných ve výstavbě,
ve znění pozdějších předpisů,
nebo
b) vysokoškolské vzdělání
v magisterském studijním
programu a studijním oboru
zaměřeném na stavebnictví nebo
architekturu a 3 roky praxe
v projektování staveb, nebo
c) vysokoškolské vzdělání
v bakalářském studijním
programu a studijním oboru
zaměřeném na stavebnictví nebo
architekturu a 5 let praxe
v projektování staveb, nebo
d) vyšší odborné vzdělání v oboru
vzdělání zaměřeném na
stavebnictví a 5 let praxe
v projektování staveb, nebo
e) střední vzdělání s maturitní
zkouškou v oboru vzdělání
zaměřeném na stavebnictví a 5 let
praxe v projektování staveb
Provádění staveb, jejich změn
a odstraňování

a) autorizace nebo zápis do seznamu § 160 zákona
registrovaných osob podle zákona č. 183/2006 Sb.
č. 360/1992 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, nebo
b) vysokoškolské vzdělání
v magisterském studijním
programu a studijním oboru
zaměřeném na stavebnictví nebo
architekturu a 3 roky praxe
v provádění staveb, nebo
c) vysokoškolské vzdělání
v bakalářském studijním
programu a studijním oboru
zaměřeném na stavebnictví nebo
architekturu a 5 let praxe
v provádění staveb, nebo
d) vyšší odborné vzdělání v oboru
vzdělání zaměřeném
na stavebnictví a 5 let praxe
v provádění staveb, nebo
e) střední vzdělání s maturitní
zkouškou v oboru vzdělání
zaměřeném na stavebnictví a 5 let
praxe v provádění staveb, nebo
f) doklady podle § 7 odst. 5
písm. a), b), c), d) nebo e)
živnostenského zákona
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památek*) nebo předmětů
kulturní hodnoty**)

a) vysokoškolské vzdělání
ve studijním programu a studijním
oboru zaměřeném na výtvarné
umění, restaurátorství nebo dějiny
umění, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru
vzdělání zaměřeném na výtvarné
umění, restaurátorství,
konzervátorství nebo výtvarnou
a uměleckořemeslnou tvorbu
a 1 rok praxe v oboru, nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou v oboru vzdělání
zaměřeném na výtvarné umění,
restaurátorství, konzervátorství,
výtvarnou a uměleckořemeslnou
tvorbu nebo obchodování se
starožitnostmi a 1 rok praxe
v oboru, nebo
d) střední vzdělání s výučním listem
v příslušném oboru vzdělání
zaměřeném na výtvarné umění,
restaurátorství, konzervátorství
nebo výtvarnou
a uměleckořemeslnou tvorbu
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, nebo zařízením
akreditovaným Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy,
nebo ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž
je živnost provozována, a 4 roky
praxe v oboru

Obchod se zvířaty určenými pro a) vysokoškolské vzdělání ve
zájmové chovy
studijním programu a studijním
oboru zaměřeném na chovatelství
zvířat, zootechniku nebo
veterinární lékařství a 1 rok
praxe v oboru, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru
vzdělání zaměřeném na
chovatelství zvířat, zootechniku
nebo veterinářství a 2 roky praxe
v oboru, nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou v oboru vzdělání
zaměřeném na chovatelství zvířat,

*) zákon č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči,
ve znění pozdějších
předpisů
**) zákon
č. 71/1994 Sb.,
o prodeji a vývozu
předmětů kulturní
hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů
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Činnost účetních poradců,
vedení účetnictví, vedení
daňové evidence

zootechniku nebo veterinářství
a 2 roky praxe v oboru, nebo
d) střední vzdělání s výučním listem
v oboru vzdělání zaměřeném na
chovatelství zvířat nebo
zootechniku 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, nebo zařízením
akreditovaným Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy,
nebo ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž
je živnost provozována, a 4 roky
praxe v oboru, nebo
f) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j),
k), l) nebo m) živnostenského
zákona
a) vysokoškolské vzdělání a 3 roky
praxe v oboru, nebo
b) vyšší odborné vzdělání a 5 let
praxe v oboru, nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou a 5 let praxe v oboru,
nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo
jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost
vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních
předpisů, nebo zařízením
akreditovaným Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy,
nebo ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž
je živnost provozována, a 5 let
praxe v oboru

Provádění dobrovolných dražeb a) vysokoškolské vzdělání, nebo
movitých věcí podle zákona
b) vyšší odborné vzdělání a 2 roky
o veřejných dražbách
praxe v obchodní činnosti, nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou a 3 roky praxe
v obchodní činnosti, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo
jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost
vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních

zákon č. 26/2000 Sb.,
o veřejných dražbách,
ve znění pozdějších
předpisů
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akreditovaným Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy,
nebo ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž
je živnost provozována, a 4 roky
praxe v oboru, nebo
e) doklady podle § 7 odst. 5
písm. j), k), l) nebo m)
živnostenského zákona
Oceňování majetku pro*)
věci movité,
věci nemovité,
nehmotný majetek,
finanční majetek,
podnik

pro oceňování věcí movitých
a nemovitých:
a) vysokoškolské vzdělání nejméně
v magisterském studijním
programu ve studijním oboru
zaměřeném na oceňování majetku,
nebo
b) vysokoškolské vzdělání
a absolvování celoživotního
vzdělávání podle zvláštního
právního předpisu**) v rozsahu
nejméně 4 semestrů zaměřeného
na oceňování majetku dané
kategorie, nebo
c) vysokoškolské vzdělání nebo
vyšší odborné vzdělání nebo
střední vzdělání s maturitní
zkouškou v příslušném oboru,
ve kterém má být oceňování
vykonáváno, a absolvování
celoživotního vzdělávání podle
zvláštního právního předpisu**)
v rozsahu 2 semestrů zaměřeného
na oceňování majetku dané
kategorie, nebo
d) vysokoškolské vzdělání nebo
vyšší odborné vzdělání nebo
střední vzdělání s maturitní
zkouškou v příslušném oboru,
ve kterém má být oceňování
vykonáváno, a absolvování
pomaturitního kvalifikačního
studia v rozsahu nejméně
2 školních roků zaměřeného
na oceňování majetku dané
kategorie, nebo
e) vysokoškolské vzdělání nebo
vyšší odborné vzdělání nebo
střední vzdělání s maturitní
zkouškou v příslušném oboru,
ve kterém má být oceňování
vykonáváno, a 2 roky praxe

*) ohlašovatel
vymezí předmět
podnikání podle
§ 45 odst. 4 věty
první zákona
č. 455/1991 Sb.,
ve znění zákona
č. ..../200… Sb.,
v souladu
s předloženými
doklady o odborné
způsobilosti
**) § 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.
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f) osvědčení o rekvalifikaci nebo
jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost
vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních
předpisů, nebo zařízením
akreditovaným Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy,
nebo ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž
je živnost provozována, a 5 let
praxe v oboru;
pro oceňování nehmotného majetku,
finančního majetku a podniku:
a) vysokoškolské vzdělání nejméně
v magisterském studijním
programu ve studijním oboru
zaměřeném na oceňování majetku,
nebo
b) vysokoškolské vzdělání
a absolvování celoživotního
vzdělávání podle zvláštního
právního předpisu**) v rozsahu
nejméně 4 semestrů zaměřeného
na oceňování majetku dané
kategorie, nebo
c) vysokoškolské vzdělání
a absolvování celoživotního
vzdělávání podle zvláštního
právního předpisu**) v rozsahu
nejméně 2 semestrů zaměřeného
na oceňování majetku dané
kategorie a 2 roky praxe v oboru
Výkon zeměměřických
činností*)

a) vysokoškolské vzdělání
ve studijním programu a studijním
oboru zaměřeném
na zeměměřictví a 1 rok praxe
v oboru, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru
vzdělání zaměřeném
na zeměměřictví a 3 roky praxe
v oboru, nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou v oboru vzdělání
zaměřeném na zeměměřictví
a 3 roky praxe v oboru, nebo
d) oprávnění vydané Českým
úřadem zeměměřickým
a katastrálním**), nebo
e) osvědčení o rekvalifikaci nebo

*) zákon č. 200/1994 Sb.,
o zeměměřictví a o změně
a doplnění některých
zákonů souvisejících
s jeho zavedením,
ve znění pozdějších
předpisů
**) § 14 zákona
č. 200/1994 Sb., ve znění
zákona č. 186/2001 Sb.
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pro příslušnou pracovní činnost
vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních
předpisů, nebo zařízením
akreditovaným Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy,
nebo ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž
je živnost provozována, a 4 roky
praxe v oboru
Zpracování návrhu
katalogizačních dat

a) vysokoškolské vzdělání
ve studijním programu a studijním
oboru zaměřeném na zpracování
návrhu katalogizačních dat, nebo
b) vyšší odborné vzdělání
v příslušném oboru vzdělání
a 3 roky praxe v oboru, nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou v příslušném oboru
vzdělání a 3 roky praxe v oboru,
nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci, nebo
jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost,
vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních
předpisů, nebo zařízením
akreditovaným Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy
nebo ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž
je živnost provozována, a 4 roky
praxe v oboru

zákon
č. 309/2000 Sb.,
o obranné
standardizaci,
katalogizaci
a státním ověřování
jakosti výrobků
a služeb určených
k zajištění obrany
státu
a o změně
živnostenského
zákona, ve znění
zákona
č. 413/2005 Sb.

Měření znečišťujících
a pachových látek, ověřování
množství emisí skleníkových
plynů a zpracování
rozptylových studií

a) vysokoškolské vzdělání
ve studijním programu a studijním
oboru zaměřeném na přírodní
vědy, technické
vědy a technologie, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru
vzdělání zaměřeném na přírodní
vědy, technické vědy
a technologie a 1 rok praxe
v oboru, nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou v oboru vzdělání
zaměřeném na přírodní vědy,
technické vědy a technologie a
1 rok praxe v oboru, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo
jiný doklad o odborné kvalifikaci

zákon
č. 86/2002 Sb.,
o ochraně ovzduší
a o změně
některých dalších
zákonů (zákon
o ochraně ovzduší),
ve znění pozdějších
předpisů

- 45 pro příslušnou pracovní činnost
vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních
předpisů, nebo zařízením
akreditovaným Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy,
nebo ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž
je živnost provozována, a 2 roky
praxe v oboru
Revize, prohlídky a zkoušky
určených technických zařízení
v provozu

osvědčení vydané drážním správním § 47 a 48 zákona
úřadem
č. 266/1994 Sb.,
o dráhách, ve znění
zákona č. 23/2000 Sb.
a zákona č. 191/2006 Sb.

Restaurování děl z oboru
a) vysokoškolské vzdělání
výtvarných umění, která nejsou
ve studijním programu a studijním
kulturními památkami nebo
oboru zaměřeném na
jejich částmi, ale jsou uložena
restaurátorství nebo výtvarné
ve sbírkách muzeí a galerií*)
umění, nebo
nebo se jedná o předměty
b) vyšší odborné vzdělání v oboru
kulturní hodnoty **)
vzdělání zaměřeném na
restaurátorství nebo výtvarné
umění, nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou v příslušném
restaurátorském, výtvarném nebo
uměleckořemeslném oboru
vzdělání a 3 roky praxe
v restaurátorství, nebo
d) střední vzdělání s výučním listem
v příslušném uměleckořemeslném
nebo výtvarném oboru vzdělání
a 5 let praxe v restaurátorství,
nebo
e) osvědčení o rekvalifikaci nebo
jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost
vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních
předpisů, nebo zařízením
akreditovaným Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy,
nebo ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž
je živnost provozována, a 6 roků
praxe v oboru
Speciální ochranná dezinfekce,
dezinsekce a deratizace

pro speciální ochrannou dezinfekci,
dezinsekci a deratizaci bez použití
toxických nebo vysoce toxických

*) zákon
č. 122/2000 Sb.,
o ochraně sbírek
muzejní povahy
a o změně některých
dalších zákonů,
ve znění pozdějších
předpisů
**) zákon
č. 71/1994 Sb.,
o prodeji a vývozu
předmětů kulturní
hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů
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bez použití toxických nebo
vysoce toxických chemických
látek a chemických přípravků
s výjimkou speciální
ochranné dezinfekce,
dezinsekce a deratizace
v potravinářských
a zemědělských provozech,

-

v potravinářských nebo
zemědělských provozech,

-

toxickými nebo vysoce
toxickými chemickými
látkami nebo chemickými
přípravky, s výjimkou
speciální ochranné dezinsekce
a deratizace
v potravinářských nebo
zemědělských provozech

chemických látek a chemických
přípravků s výjimkou speciální
ochranné dezinfekce, dezinsekce
a deratizace v potravinářských
a zemědělských provozech:
a) odborná způsobilost podle § 58
odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění zákona
č. 392/2005 Sb., nebo
b) doklady podle § 7 odst. 5
písm. j), k), l) nebo m)
živnostenského zákona;
pro speciální ochrannou dezinfekci,
dezinsekci a deratizaci
v potravinářských nebo
zemědělských provozech:
a) odborná způsobilost podle § 58
odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.,
ve znění zákona č. 392/2005 Sb.,
nebo
b) doklady podle § 7 odst. 5
písm. j), k), l) nebo m)
živnostenského zákona;
pro speciální ochrannou dezinfekci,
dezinsekci a deratizaci
toxickými nebo vysoce
toxickými chemickými látkami nebo
chemickými přípravky, s výjimkou
speciální ochranné dezinsekce
a deratizace v potravinářských nebo
zemědělských provozech:
a) odborná způsobilost podle § 58
odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.,
ve znění zákona č. 392/2005 Sb.,
nebo
b) doklady podle § 7 odst. 5
písm. j), k), l) nebo m)
živnostenského zákona

Průvodcovská činnost
- horská,
- v oblasti cestovního ruchu

pro horskou průvodcovskou činnost:
a) střední vzdělání s maturitní
zkouškou a dílčí kvalifikace pro
horskou průvodcovskou činnost
podle zvláštního právního
předpisu*), nebo
b) osvědčení o rekvalifikaci nebo
jiný doklad o odborné
kvalifikaci pro příslušnou

*) zákon č. 179/2006
Sb., o ověřování
a uznávání výsledků
dalšího vzdělávání
a o změně některých
zákonů (zákon
o uznávání výsledků
dalšího vzdělávání)

- 47 pracovní činnost vydaný
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;

**) vyhláška
č. 295/2001 Sb.,
o provádění
a obsahové náplni
zkoušky odborné
způsobilosti
pro výkon
průvodcovské
činnosti v oblasti
pro průvodcovskou činnost v oblasti cestovního ruchu
cestovního ruchu:
a) vysokoškolské vzdělání
ve studijním programu a studijním
oboru zaměřeném na cestovní
ruch, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru
vzdělání zaměřeném na cestovní
ruch, nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou v oboru vzdělání
zaměřeném na cestovní ruch, nebo
d) střední vzdělání s maturitní
zkouškou a doklad o vykonání
zkoušky podle vyhlášky vydané
Ministerstvem pro místní
rozvoj**), nebo
e) střední vzdělání s maturitní
zkouškou a 3 roky praxe
v průvodcovské činnosti, nebo
f) osvědčení o rekvalifikaci nebo
jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost
vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních
předpisů, nebo zařízením
akreditovaným Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy,
nebo ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž
je živnost provozována, a 1 rok
praxe v oboru, nebo
g) střední vzdělání s maturitní
zkouškou a osvědčení vydané pro
výkon průvodcovské činnosti
Ministerstvem obchodu
a cestovního ruchu, případně
Ministerstvem hospodářství
od 1. 1. 1992 do 31. 12. 1995,
nebo
h) doklady podle § 7 odst. 5
písm. j), k), l) nebo m)
živnostenského zákona

- 48 Vodní záchranářská služba

osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
doklad o odborné kvalifikaci pro
příslušnou pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů, nebo
zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví,
v němž je živnost provozována

Technicko - organizační činnost a) vysokoškolské vzdělání
v oblasti požární ochrany
ve studijním programu a studijním
oboru zaměřeném na požární
ochranu, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru
vzdělání zaměřeném na požární
ochranu, nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou v oboru vzdělání
zaměřeném na požární ochranu,
nebo
d) osvědčení o odborné způsobilosti
vydané Ministerstvem vnitra,
nebo
e) osvědčení o rekvalifikaci nebo
jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost
vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních
předpisů, nebo zařízením
akreditovaným Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy,
nebo ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž
je živnost provozována, a 2 roky
praxe v oboru
Poskytování služeb v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci

a) vysokoškolské vzdělání v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a 1 rok praxe v oblasti
bezpečnosti práce nebo ochrany
zdraví při práci, nebo
b) vyšší odborné vzdělání a 2 roky
praxe v oblasti bezpečnosti práce
nebo ochrany zdraví při práci,
nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou a 3 roky praxe v oblasti
bezpečnosti práce nebo ochrany
zdraví při práci, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo
jiný doklad o odborné kvalifikaci

§ 11 zákona
č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně,
ve znění zákona
č. 237/2000 Sb.

- 49 pro příslušnou pracovní činnost
vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních
předpisů, nebo zařízením
akreditovaným Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy,
nebo ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž
je živnost provozována, a 3 roky
praxe v oblasti bezpečnosti práce
nebo ochrany zdraví při práci
Poskytování tělovýchovných
a sportovních služeb
v oblasti*)….

a) vysokoškolské vzdělání
ve studijním programu a studijním
oboru zaměřeném na tělesnou
kulturu, tělovýchovu a sport, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru
vzdělání zaměřeném na tělesnou
kulturu, tělovýchovu a sport, nebo
c) osvědčení o rekvalifikaci nebo
jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost
vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních
předpisů, nebo zařízením
akreditovaným Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy,
nebo ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž
je živnost provozována

*) ohlašovatel vymezí
předmět podnikání podle
§ 45 odst. 4 věty první
zákona č. 455/1991 Sb.,
ve znění zákona
č. .../200... Sb., v souladu
s předloženými doklady
o odborné způsobilosti

Provozování autoškoly

profesní osvědčení vydané
příslušným krajským úřadem*)
a 1 rok praxe v oboru

*) § 21 odst. 1 zákona
č. 247/2000 Sb.,
o získávání
a zdokonalování odborné
způsobilosti k řízení
motorových vozidel
a o změnách některých
zákonů, ve znění zákona
č. 478/2001 Sb.

Pořádání kurzů k získání
znalostí k výkonu speciální
ochranné dezinfekce,
dezinsekce a deratizace

odborná způsobilost podle § 58
odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění zákona
č. 392/2005 Sb.

Péče o dítě do dvoutří let věku
v denním režimu

odborná způsobilost k výkonu
povolání všeobecné sestry nebo
zdravotnického asistenta nebo
ošetřovatele nebo porodní asistentky
nebo záchranáře podle zvláštního

*) zákon č. 96/2004 Sb.,
ve znění zákona
č. 125/2005 Sb.*) zákon
č. 96/2004 Sb., o
podmínkách získávání

Naformátováno

- 50 právního předpisu*),
nebo odborná způsobilost k výkonu
povolání sociálního pracovníka nebo
pracovníka v sociálních službách
podle zvláštního právního
předpisu**)

Psychologické poradenství
a diagnostika

Drezúra zvířat

vysokoškolské vzdělání ve studijním
oboru psychologie a v případě
jednooborového studia 1 rok praxe
v oboru a v případě víceoborového
studia 3 roky praxe v oboru
a) vysokoškolské vzdělání ve
studijním programu a studijním
oboru zaměřeném na
chovatelství zvířat, zootechniku
nebo veterinární lékařství a 1rok
praxe v oboru, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru
vzdělání zaměřeném na
chovatelství zvířat, zootechniku
nebo veterinářství a 2 roky
praxe v oboru, nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou v oboru vzdělání
zaměřeném na chovatelství
zvířat, zootechniku nebo
veterinářství a 2 roky praxe
v oboru, nebo
d) střední vzdělání s výučním
listem v oboru vzdělání
zaměřeném na chovatelství
zvířat nebo zootechniku 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,
nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, nebo
ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž

a uznávání způsobilosti
k výkonu nelékařských
zdravotnických povolání
a k výkonu činností
souvisejících
s poskytováním zdravotní
péče a o změně některých
souvisejících zákonů
(zákon o nelékařských
zdravotnických
povoláních), ve znění
zákona č. 125/2005 Sb.
**) zákon č. 108/2006
Sb., o sociálních službách

Naformátováno

Naformátováno

- 51 je živnost provozována, a 4 roky
praxe v oboru, nebo
f) doklady podle § 7 odst. 5
písm. j), k), l) nebo m)
živnostenského zákona
Činnosti, při kterých je
a) odborná způsobilost k výkonu
porušována integrita lidské kůže
povolání lékaře nebo zubního
lékaře podle zvláštního právního
předpisu*), nebo
b) odborná způsobilost k výkonu
povolání všeobecné sestry,
porodní asistentky,
zdravotnického záchranáře nebo
zdravotnického asistenta podle
zvláštního právního předpisu**),
nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou nebo výučním listem
v oboru vzdělání kosmetička
a osvědčení o rekvalifikaci nebo
jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro činnosti, při kterých je
porušována integrita lidské kůže,
vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních
předpisů, nebo zařízením
akreditovaným Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy,
nebo ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž
je živnost provozována, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo
jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro kosmetičku a pro činnosti, při
kterých je porušována integrita
lidské kůže, vydaný zařízením
akreditovaným podle zvláštních
právních předpisů, nebo zařízením
akreditovaným Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy,
nebo ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž
je živnost provozována, a 4 roky
praxe v oboru
Masérské, rekondiční
a regenerační služby

a) odborná způsobilost k výkonu
povolání lékaře a specializovaná
způsobilost v oboru specializace
rehabilitační a fyzikální medicína
nebo tělovýchovné lékařství podle
zvláštního právního předpisu*),
nebo
b) odborná způsobilost k výkonu

*) 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
zákona č. 125/2005 Sb.
**) zákon č. 96/2004 Sb.,
ve znění zákona
č. 125/2005 Sb.

*) zákon č. 95/2004 Sb.,
ve znění zákona
č. 125/2005 Sb.
**) zákon č. 96/2004 Sb.,
ve znění zákona
č. 125/2005 Sb.

- 52 povolání fyzioterapeuta nebo
maséra nebo nevidomého
a slabozrakého maséra podle
zvláštního právního předpisu**),
nebo
c) vysokoškolské vzdělání ve
studijním programu a studijním
oboru rehabilitačního nebo
tělovýchovného zaměření, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo
jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost
vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních
předpisů, nebo zařízením
akreditovaným Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy,
nebo ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž
je živnost provozována
Provozování solárií

a) odborná způsobilost k výkonu
povolání lékaře nebo zubního
lékaře podle zvláštního právního
předpisu*) a osvědčení
o rekvalifikaci nebo jiný doklad
o odborné kvalifikaci pro
příslušnou pracovní činnost
vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních
předpisů, nebo zařízením
akreditovaným Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy,
nebo ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž
je živnost provozována, nebo
b) odborná způsobilost k výkonu
povolání všeobecné sestry,
porodní asistentky, ergoterapeuta,
radiologického asistenta, asistenta
ochrany veřejného zdraví,
zdravotnického záchranáře,
biomedicínského technika,
biotechnického asistenta,
radiologického technika,
fyzioterapeuta, radiologického
fyzika, biomedicínského inženýra,
odborného pracovníka v ochraně
veřejného zdraví nebo
zdravotnického asistenta podle
zvláštního právního předpisu**)
a osvědčení o rekvalifikaci nebo

*) zákon č. 95/2004 Sb.,
ve znění zákona
č. 125/2005 Sb.
**) zákon č. 96/2004 Sb.,
ve znění zákona
č. 125/2005 Sb.

- 53 jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost
vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních
předpisů, nebo zařízením
akreditovaným Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy,
nebo ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž
je živnost provozována, nebo
c) vysokoškolské vzdělání
ve studijním programu a studijním
oboru zaměřeném na tělesnou
kulturu, tělovýchovu a sport
a osvědčení o rekvalifikaci nebo
jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost
vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních
předpisů, nebo zařízením
akreditovaným Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy,
nebo ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž
je živnost provozována, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci pro
nezdravotnické pracovníky nebo
jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost
vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních
předpisů, nebo zařízením
akreditovaným Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy,
nebo ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž
je živnost provozována, a 1 rok
praxe v oboru

Příloha č. 3 k zákonu č. 455/1991 Sb.
KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI
(K § 26 a 27)
Předmět podnikání

Požadovaná odborná a jiná
zvláštní způsobilost podle
§ 27 odst. 1 a 2

Podmínky, jejichž splnění se
vyžaduje podle
§ 27 odst. 3

Orgán státní správy,
který se vyjadřuje
k žádosti
o koncesi

Poznámka

1

2

3

4

5

Výroba a úprava
kvasného lihu
(s výjimkou ovocných
destilátů získaných
pěstitelským pálením)

a) vysokoškolské vzdělání
ve studijním programu
a studijním oboru zaměřeném
na potravinářskou
technologii, chemii,
zemědělství, farmacii,
lékařství nebo veterinární
lékařství, nebo
b) vyšší odborné vzdělání
v oboru vzdělání zaměřeném
na potravinářskou
technologii, chemii,
zemědělství, farmacii nebo
veterinární lékařství a 3 roky
praxe v oboru, nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou v oboru vzdělání
zaměřeném
na potravinářskou
technologii, chemii,

Ministerstvo
zemědělství

zákon č. 61/1997 Sb.,
o lihu a o změně
a doplnění zákona
č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon),
ve znění pozdějších
předpisů, a zákona
č. 587/1992 Sb.,
o spotřebních daních,
ve znění pozdějších
předpisů, (zákon o lihu),
ve znění pozdějších
předpisů
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laborant pro farmaceutickou
výrobu a 3 roky praxe
v oboru, nebo
d) osvě dčení 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 tě lovýchovy,
nebo ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvě tví,
v ně mž je živnost
provozována, a 3 roky praxe
v oboru, nebo
e) doklady podle § 7 odst. 5
písm. a), b), c), d) nebo e)
živnostenského zákona
Výroba a úprava lihu
sulfitového nebo lihu
syntetického

a) vysokoškolské vzdělání
ve studijním programu
a studijním oboru zaměřeném
na chemii, nebo
b) vyšší odborné vzdělání
v oboru vzdělání zaměřeném
na chemii a 3 roky praxe
v oboru, nebo
c) střední vzdělání s maturitní

Ministerstvo průmyslu
a obchodu

zákon č. 61/1997 Sb.,
ve znění pozdějších
předpisů
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zaměřeném na chemii
a 3 roky praxe v oboru, nebo
d) osvě dčení 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 tě lovýchovy,
nebo ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvě tví,
v ně mž je živnost
provozována, a 3 roky praxe
v oboru, nebo
e) doklady podle § 7 odst. 5
písm. a), b), c), d) nebo e)
živnostenského zákona
Výzkum, vývoj, výroba,
ničení, zneškodňování,
zpracování, nákup
a prodej výbušnin

pro výzkum, vývoj, výrobu
a zpracování výbušnin:
vysokoškolské vzdělání
ve studijním programu
a studijním oboru zaměřeném
na technické vědy nebo
technologie;
pro ničení a zneškodňování
výbušnin:

spolehlivost podnikatele nebo Ministerstvo průmyslu
statutárního orgánu nebo členů a obchodu **)
statutárního orgánu*)

*) § 1 odst. 5 zákona
č. 451/1991 Sb., kterým
se stanoví některé další
předpoklady pro výkon
některých funkcí ve
státních orgánech
a organizacích České
a Slovenské Federativní
Republiky, České
republiky
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pyrotechnika vydané obvodním
báňským úřadem a věk nejméně
21 let;

a Slovenské republiky
**) § 23, 35, 36 zákona
č. 61/1988 Sb., o hornické
činnosti, výbušninách
a o státní báňské správě,
ve znění zákona
č. 542/1991 Sb.

pro nákup a prodej výbušnin:
oprávnění nebo průkaz
pyrotechnika nebo střelmistra
nebo odpalovače ohňostrojů
vydané obvodním báňským
úřadem nebo oprávnění
technického vedoucího odstřelů
vydané Českým báňským
úřadem
Vývoj, výroba, opravy,
úpravy, přeprava, nákup,
prodej, půjčování,
uschovávání,
znehodnocování a ničení
zbraní a střeliva

pro vývoj, výrobu, opravy,
úpravy, znehodnocování
a ničení zbraní:
a) vysokoškolské vzdělání
ve studijním programu
a studijním oboru zaměřeném
na technické vědy nebo
technologie a 3 roky praxe
v oboru, nebo
b) vyšší odborné vzdělání
v oboru vzdělání zaměřeném
na technické vědy nebo
technologie a 3 roky praxe
v oboru, nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou v oboru vzdělání
s technickým zaměřením

spolehlivost podnikatele nebo
statutárního orgánu nebo členů
statutárního orgánu*),
pro nabývání výbušnin
a výbušných předmětů**)
a provádění činností s nimi
musí podnikatel nebo
odpovědný zástupce
podnikatele splňovat odbornou
způsobilost stanovenou pro
obor výzkum, vývoj, ničení,
zneškodňování, zpracování,
nákup a prodej výbušnin, a to
přiměřeně rozsahu
živnostenského oprávnění

pro vývoj, výrobu,
ničení, zneškodňování,
střeliva Ministerstvo
průmyslu
a obchodu***)

*) § 1 odst. 5 zákona
č. 451/1991 Sb.
**) § 21 odst. 1 a 2 zákona
č. 61/1988 Sb. , ve znění
zákona č. 542/1991 Sb.
***) pro vývoj, výrobu,
ničení a zneškodňování
střeliva
§ 23 odst. 1 zákona
č. 61/1988 Sb. , ve znění
zákona č. 542/1991 Sb.
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d) střední vzdělání s výučním
listem v oboru vzdělání
puškař nebo nástrojař a
3 roky praxe v oboru, nebo
e) osvě dčení 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 tě lovýchovy,
nebo ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvě tví,
v ně mž je živnost
provozována, a 4 roky praxe
v oboru;
pro nákup, prodej, přepravu,
půjčování a uschovávání zbraní
a střeliva:
a) vysokoškolské vzdělání
ve studijním programu
a studijním oboru zaměřeném
na ekonomii, vojenství,
policii, technické vědy
nebo technologie a 1 rok
praxe v oboru, nebo
b) vyšší odborné vzdělání
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na ekonomii, vojenství,
policii, technické vědy
nebo technologie a 2 roky
praxe v oboru, nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou v oboru vzdělání
s technickým, ekonomickým,
vojenským nebo policejním
zaměřením a 2 roky praxe
v oboru, nebo
d) střední vzdělání s výučním
listem v oboru vzdělání
prodavač se specializací
na zbraně a střelivo
nebo v příbuzném oboru
a 3 roky praxe v obchodní
činnosti se zbraněmi
a střelivem, nebo
e) střední vzdělání s výučním
listem v oboru vzdělání
puškař nebo nástrojař
a 3 roky praxe v oboru
a nebo 1 rok praxe
v obchodní činnosti se
zbraněmi a střelivem, nebo
f) osvě dčení o rekvalifikaci
nebo jiný doklad o odborné
kvalifikaci pro příslušnou
pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních
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akreditovaným
Ministerstvem školství,
mládeže a tě lovýchovy,
nebo ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvě tví,
v ně mž je živnost
provozována, a 4 roky praxe
v oboru;
pro výrobu, opravy, úpravy,
znehodnocování a ničení
střeliva:
odborná způsobilost stanovená
pro vývoj, výrobu, opravy,
úpravy, znehodnocování
a ničení zbraní, oprávnění nebo
průkaz pyrotechnika a věk
nejméně 21 let;
pro vývoj střeliva:
vysokoškolské vzdělání
ve studijním programu
a studijním oboru zaměřeném
na technické vědy nebo
technologie, studijní obor teorie
a technologie výbušnin a 3 roky
praxe v oboru
Nákup a prodej,
a) vysokoškolské vzdělání
bezúhonnost všech
půjčování, vývoj, výroba,
ve studijním programu
zaměstnanců
opravy, úpravy,
a studijním oboru zaměřeném (§ 6 odst. 2 zákona

souhlas okresního
§ 3 odst. 2 zákona
(městského, obvodního) č. 310/2006 Sb.,
ředitelství Policie České o nakládání s některými
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na technické vědy, ekonomii, č. 455/1991 Sb., ve znění
přeprava,
vojenství nebo policii a věk
zákona č...../200.. Sb.)
znehodnocování a ničení
nejméně 21 let, nebo
bezpečnostního materiálu b) vyšší odborné vzdělání
v oboru vzdělání zaměřeném
na technické vědy, ekonomii,
vojenství nebo policii a věk
nejméně 21 let, nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou nebo výučním
listem v oboru vzdělání
s technickým, ekonomickým,
vojenským nebo policejním
zaměřením a věk nejméně
21 let, nebo
d) osvě dčení 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 tě lovýchovy,
nebo ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvě tví,
v ně mž je živnost
provozována, a l rok praxe
v oboru a věk nejméně 21 let

republiky

věcmi využitelnými
k obranným a
bezpečnostním účelům
na území České republiky
a o změně některých
dalších zákonů (zákon
o nakládání
s bezpečnostním
materiálem)

Výroba tepelné energie

Státní energetická

*) zákon č. 458/2000 Sb.,

a) vysokoškolské vzdělání

fyzická nebo právnická osoba,
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ve studijním programu
nepodléhající licenci*)
a studijním oboru zaměřeném
realizovaná ze zdrojů
na technické vědy a 3 roky
tepelné energie
praxe v oboru, nebo
s instalovaným výkonem b) vyšší odborné vzdělání
jednoho zdroje nad
v oboru vzdělání
50 kW
s technickým zaměřením
a 6 roků praxe v oboru, nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou v oboru vzdělání
s technickým zaměřením
a 6 roků praxe v oboru;
u zdrojů tepelné energie do
instalovaného výkonu 1 MW
včetně a samostatného
rozvodného zařízení tepelné
energie s instalovaným
výkonem do 1 MW včetně
postačuje:
a) střední vzdělání s výučním
listem v oboru vzdělání
s technickým zaměřením
a 3 roky praxe v oboru, nebo
b) osvědčení o rekvalifikaci
nebo jiný doklad o odborné
kvalifikaci pro provozování
malých energetických zdrojů
vydaný zařízením
akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů,

která žádá o udělení koncese
inspekce
a není držitelem licence
na výrobu tepelné energie
a licence na rozvod tepelné
energie*), musí prokázat, že
má technické předpoklady
k zajištění výkonu
koncesované činnosti**), a že
touto činností nedojde
k ohrožení života a činnosti
osob, majetku či zájmu
na ochranu životního prostředí.
Fyzická nebo právnická osoba,
která žádá o udělení koncese,
musí mít uzavřeno pojištění
odpovědnosti.

o podmínkách podnikání
a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích
a o změně některých
zákonů (energetický
zákon), ve znění
pozdějších předpisů
**) § 9 vyhlášky
č. 426/2005 Sb.,
o podrobnostech
udělování licencí pro
podnikání v energetických
odvětvích
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Ministerstvem školství,
mládeže a tě lovýchovy,
nebo ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvě tví,
v ně mž je živnost
provozována
Silniční motorová
§ 6 zákona č. 111/1994 Sb.,
doprava
o silniční dopravě, ve znění
- nákladní vnitrostátní zákona č. 150/2000 Sb.
provozovaná vozidly
o největší povolené
hmotnosti do 3,5 tuny
včetně,
- nákladní vnitrostátní
provozovaná vozidly
o největší povolené
hmotnosti nad 3,5
tuny,
- nákladní mezinárodní
provozovaná vozidly
o největší povolené
hmotnosti do 3,5 tuny
včetně,
- nákladní mezinárodní
provozovaná vozidly
o největší povolené
hmotnosti nad 3,5

dopravní úřad

zákon č. 111/1994 Sb.,
o silniční dopravě,
ve znění pozdějších
předpisů
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- vnitrostátní
příležitostná osobní,
- mezinárodní
příležitostná osobní,
- vnitrostátní veřejná
linková,
- vnitrostátní zvláštní
linková,
- mezinárodní linková,
- mezinárodní
kyvadlová,
- taxislužba

Vnitrozemská vodní
doprava

§ 33a zákona č. 114/1995 Sb.,
o vnitrozemské plavbě,
ve znění zákona
č. 358/1999 Sb.

Kontrolní testování
mechanizačních
prostředků na ochranu

odborná způsobilost podle
§ 85 odst. 2 zákona
č. 326/2004 Sb.,

schválení provozovny

Ministerstvo dopravy

zákon č. 114/1995 Sb.,
o vnitrozemské plavbě,
ve znění pozdějších
předpisů

Státní rostlinolékařská
správa

§ 66 odst. 3 zákona
č. 326/2004 Sb.,
o rostlinolékařské péči
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o rostlinolékařské péči a změně
některých souvisejících zákonů,
ve znění zákona
č. 131/2006 Sb.

a o změně některých
souvisejících zákonů

Provádění
pyrotechnického
průzkumu

oprávnění nebo průkaz
spolehlivost podnikatele nebo
pyrotechnika bez rozlišení
statutárního orgánu nebo členů
druhu pyrotechnického
statutárního orgánu*)
oprávnění a věk nejméně 21 let

*) § 1 odst. 5 zákona
č. 451/1991 Sb.

Provádění veřejných
dražeb
- dobrovolných
- nedobrovolných

pro provádění veřejných dražeb
dobrovolných:
a) vysokoškolské vzdělání
a 1 rok praxe v dražební nebo
realitní činnosti, nebo
b) vyšší odborné vzdělání
a 3 roky praxe v dražební
nebo realitní činnosti, nebo
c) střední vzdělání a 5 let praxe
v dražební nebo realitní
činnosti, nebo
d) osvě dčení 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 tě lovýchovy,

Ministerstvo pro místní
rozvoj

§ 6 zákona č. 26/2000 Sb.,
o veřejných dražbách,
ve znění zákona
č. 315/2006 Sb.
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působnosti patří odvě tví,
v ně mž je živnost
provozována, a 9 let praxe
v dražební nebo realitní
činnosti, nebo
e) doklady podle § 7 odst. 5
písm. j), k), l) nebo m)
živnostenského zákona;
pro provádění veřejných dražeb
nedobrovolných:
a) vysokoškolské vzdělání
a 3 roky praxe v dražební
nebo realitní činnosti, nebo
b) vyšší odborné vzdělání
a 4 roky praxe v dražební
nebo realitní činnosti, nebo
c) střední vzdělání a 6 let praxe
v dražební nebo realitní
činnosti, nebo
d) osvě dčení 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 tě lovýchovy,
nebo ministerstvem, do jehož
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v ně mž je živnost
provozována, a 10 let praxe
v dražební nebo realitní
činnosti, nebo
e) doklady podle § 7 odst. 5
písm. j), k), l) nebo m)
živnostenského zákona
Provozování cestovní
kanceláře

a) vysokoškolské vzdělání ve
studijním programu
a studijním oboru zaměřeném
na cestovní ruch, nebo
b)vyšší odborné vzdělání
v oboru vzdělání zaměřeném
na cestovní ruch, nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou v oboru vzdělání
zaměřeném na cestovní ruch,
nebo
d) vysokoškolské vzdělání
a 1 rok praxe v oboru, nebo
e) vyšší odborné vzdělání
a 3 roky praxe v oboru, nebo
f) střední vzdělání s maturitní
zkouškou a 6 let praxe
v oboru, nebo
g) osvě dčení o rekvalifikaci
nebo jiný doklad o odborné
kvalifikaci pro příslušnou
pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným

Ministerstvo pro místní
rozvoj**)

*) zákon č. 179/2006 Sb.,
o ověřování a uznávání
výsledků dalšího
vzdělávání a o změně
některých zákonů ( zákon
o uznávání výsledků
dalšího vzdělávání)
**)zákon č. 159/1999 Sb.,
o některých podmínkách
podnikání v oblasti
cestovního ruchu
a o změně zákona
č. 40/1964 Sb., občanský
zákoník, ve znění
pozdějších předpisů,
a zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském
podnikání (živnostenský
zákon), ve znění
pozdějších předpisů

- 68 podle zvláštních právních
předpisů, zařízením
akreditovaným
Ministerstvem školství,
mládeže a tě lovýchovy,
nebo ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvě tví,
v ně mž je živnost
provozována, a 6 let praxe
v oboru, nebo
h) doklad o dílčí kvalifikaci pro
provozování cestovní
kanceláře podle zvláštního
právního předpisu*) a 2 roky
praxe v oboru
i) doklady podle § 7 odst. 5
písm. b),c), f), g), h) nebo i)
živnostenského zákona
Ostraha majetku a osob
a služby soukromých
detektivů

a) střední vzdělání s maturitní
zkouškou nebo výučním
listem, nebo
b) osvě dčení o rekvalifikaci
nebo jiný doklad o odborné
kvalifikaci pro příslušnou
pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních
předpisů, zařízením
akreditovaným
Ministerstvem školství,

spolehlivost podnikatele nebo
statutárního orgánu nebo členů
statutárního orgánu*)
a bezúhonnost všech
zaměstnanců
(§ 6 odst. 2 zákona
č. 455/1991Sb., ve znění
zákona č...../200... Sb.)

*) § 1 odst. 5 zákona
č. 451/1991 Sb.
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nebo ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvě tví,
v ně mž je živnost
provozována
Poskytování technických a) vysokoškolské vzdělání
služeb k ochraně
ve studijním programu
majetku a osob
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,

bezúhonnost všech
zaměstnanců
(§ 6 odst. 2 zákona
č. 455/1991 Sb., ve znění
zákona č...../200.. Sb. )
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výpočetní techniku a 3 roky
praxe v oboru, nebo
e) osvě dčení 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 tě lovýchovy,
nebo ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvě tví,
v ně mž je živnost
provozována, a 4 roky praxe
v oboru
Vedení spisovny

a) vysokoškolské vzdělání
a l rok praxe v administrativě,
nebo
b) vyšší odborné vzdělání
a 2 roky praxe
v administrativě, nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou a 3 roky praxe
v administrativě, nebo
d) osvě dčení o rekvalifikaci
nebo jiný doklad o odborné
kvalifikaci pro příslušnou

schválení provozovny
Státní oblastní archiv
a bezúhonnost všech
příslušný podle místa
zaměstnanců (§ 6 odst. 2
provozovny
zákona č. 455/1991 Sb.,
ve znění zákona č...../200.. Sb.)

§ 68 odst. 1 zákona
č. 499/2004 Sb.,
o archivnictví a spisové
službě a o změně
některých zákonů

- 71 pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních
předpisů, zařízením
akreditovaným
Ministerstvem školství,
mládeže a tě lovýchovy,
nebo ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvě tví,
v ně mž je živnost
provozována, a 4 roky praxe
v administrativě
Provozování střelnic
a výuka a výcvik ve
střelbě se zbraní

a) vysokoškolské vzdělání
spolehlivost podnikatele nebo
ve studijním programu
statutárního orgánu nebo členů
a studijním oboru zaměřeném statutárního orgánu*)
na vojenství, policii nebo
tělesnou kulturu, tělovýchovu
a sport a 2 roky praxe v řízení
střeleb nebo provozování
střelnic, nebo
b) vyšší odborné vzdělání
v oboru vzdělání zaměřeném
na vojenství, policii nebo
tělesnou kulturu, tělovýchovu
a sport a 2 roky praxe v řízení
střeleb nebo provozování
střelnic, nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou v oboru vzdělání
zaměřeném na vojenství nebo
policii a 2 roky praxe v řízení

*) § 1 odst. 5 zákona
č. 451/1991 Sb.
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střelnic, nebo
d) průkaz rozhodčího nebo
trenéra střeleb a 3 roky praxe
v řízení střeleb nebo
provozování střelnic
Provádění trhacích
a ohňostrojných prací

a) oprávnění nebo průkaz
spolehlivost podnikatele nebo
střelmistra vydané obvodním statutárního orgánu nebo členů
báňským úřadem*) a věk
statutárního orgánu**)
nejméně 21 let, nebo
b) oprávnění technického
vedoucího odstřelů vydané
Českým báňským úřadem*)
a věk nejméně 24 let, nebo
c) oprávnění nebo průkaz
odpalovače ohňostrojů
vydané obvodním báňským
úřadem*)

*) § 35 a 36 zákona
č. 61/1988 Sb., ve znění
zákona 542/1991 Sb.
**) § 1 odst. 5 zákona
č. 451/1991 Sb.

Provozování pohřební
služby

§ 6 odst. 2 zákona
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
a o změně některých zákonů

krajské hygienické
stanice

§ 6 odst. 4 zákona
č. 256/2001 Sb.,
o pohřebnictví a o změně
některých zákonů,
ve znění zákona
č. 67/2006 Sb.

Provádění balzamace
a konzervace

§ 10 odst. 2 zákona
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
a o změně některých zákonů

krajské hygienické
stanice

§ 10 odst. 4 zákona
č. 256/2001 Sb.,
o pohřebnictví a o změně
některých zákonů,
ve znění zákona
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Provozování krematoria

§ 13 odst. 2 zákona
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
a o změně některých zákonů,
ve znění zákona č. 67/2006 Sb.

krajské hygienické
stanice

§ 13 odst. 4 zákona
č. 256/2001 Sb.,
o pohřebnictví
a o změně některých
zákonů, ve znění zákona
č. 67/2006 Sb.

Příloha č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb.

ŽIVNOST VOLNÁ
(K § 25 odst. 2)

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona
Obory činností náležející do živnosti volné:
1. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
2. Činnost odborného lesního hospodáře
3. Vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
4. Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
5. Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
6. Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
7. Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
8. Pěstitelské pálení
9. Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
10. Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
11. Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
12. Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
13. Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
14. Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
15. Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukověobrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
16. Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
17. Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků
18. Výroba hnojiv
19. Výroba plastových a pryžových výrobků
20. Výroba a zpracování skla
21. Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
22. Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
23. Broušení technického a šperkového kamene
24. Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
25. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
26. Umělecko-řemeslné zpracování kovů
27. Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
28. Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů
a zařízení
29. Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy
elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
30. Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
31. Výroba strojů a zařízení
32. Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
33. Stavba a výroba plavidel

- 75 34. Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace
a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a
leteckých pozemních zařízení
35. Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové
a lanové a železničního parku
36. Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních
prostředků
37. Výroba a opravy čalounických výrobků
38. Výroba a opravy Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských
kočárků
39. Výroba zdravotnických prostředků
40. Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
41. Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie,
kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
42. Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
43. Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
44. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
45. Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
46. Sklenářské práce, rámování a paspartování
47. Zprostředkování obchodu a služeb
48. Velkoobchod a maloobchod
49. Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
50. Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
51. Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
52. Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
53. Zasilatelství a zastupování v celním řízení
54. Provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb
55. Ubytovací služby
56. Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat,
hostingové a související činnosti a webové portály
57. Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
58. Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
59. Pronájem a půjčování věcí movitých
60. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
61. Projektování pozemkových úprav
62. Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
63. Projektování elektrických zařízení
64. Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
65. Testování, měření, analýzy a kontroly
66. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
67. Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
68. Fotografické služby
69. Překladatelská a tlumočnická činnost
70. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
71. Provozování cestovní agentury
72. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
73. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání
kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
74. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
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zboží
76. Poskytování technických služeb
77. Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, sportovních potřeb,
výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
78. Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
79. Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
80. Výroba, obchod a služby jinde nezařazené v oblasti…
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Příloha č. 5 k zákonu č. 455/1991 Sb.

Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami
splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností
(K § 7 odst. 46)

Živnost
1
Obchod se zvířaty
určenými pro
zájmové chovy

Požadovaná odborná způsobilost

Poznámka

2
a) vysokoškolské vzdělání ve studijním
programu a studijním oboru zaměřeném
na veterinární lékařství
a
hygienu, chovatelství zvířat nebo
zootechniku, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru
vzdělání zaměřeném na chovatelství
zvířat, zootechniku nebo veterinářství,
nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou
v oboru vzdělání zaměřeném na
chovatelství zvířat, zootechniku nebo
veterinářství, nebo
d) střední vzdělání s výučním listem
v oboru vzdělání zaměřeném na
chovatelství zvířat nebo zootechniku,
nebo
e) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný
doklad o odborné kvalifikaci pro
příslušnou pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů, nebo
zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy, nebo ministerstvem, do
jehož působnosti patří odvětví, v němž
je živnost provozována, nebo
f) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru
v nezávislém postavení (§ 2 a § 23
obchodního zákoníku) nebo
v pracovněprávním vztahu, nebo
g) doklad o uznání odborné kvalifikace
podle zvláštního právního předpisu**),
nebo
h) doklady podle § 7 odst. 5 písm. k)

3
*) vyhláška č. 524/2004
Sb., o akreditaci zařízení
k provádění rekvalifikace
uchazečů o zaměstnání
a zájemců o zaměstnání
**) zákon č. 18/2004 Sb.,
o uznávání odborné
kvalifikace a jiné
způsobilosti státních
příslušníků členských
států Evropské unie
a o změně některých
zákonů (zákon o uznávání
odborné kvalifikace), ve
znění pozdějších předpisů
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Průvodcovská
činnost
- horská
- v oblasti
cestovního
ruchu

pro průvodcovskou činnost horskou:
a) střední vzdělání s maturitní zkouškou a
dílčí kvalifikace pro horskou
průvodcovskou činnost podle zvláštního
právního předpisu*)
b) osvědčení o rekvalifikaci**) nebo jiný
doklad o odborné kvalifikaci pro
příslušnou pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů, nebo
zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví,
v němž je živnost provozována, nebo
c) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru
v nezávislém postavení (§ 2 a § 23
obchodního zákoníku) nebo
v pracovněprávním vztahu, nebo
d) doklad o uznání odborné kvalifikace
podle zvláštního právního
předpisu***);
pro průvodcovskou činnost v oblasti
cestovního ruchu:
a) střední vzdělání s maturitní zkouškou
a 1 rok praxe v průvodcovské činnosti,
nebo
b) střední vzdělání s maturitní zkouškou
v oboru vzdělání zaměřeném na
cestovní ruch, nebo
c) vyšší odborné vzdělání v oboru
vzdělání zaměřeném na cestovní ruch,
nebo
d) vysokoškolské vzdělání ve studijním
programu a studijním oboru zaměřeném
na cestovní ruch, nebo
e) doklad o vykonání zkoušky podle
vyhlášky vydané Ministerstvem
pro místní rozvoj****) nebo
f) osvědčení o rekvalifikaci**) nebo jiný
doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů, nebo
zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, nebo ministerstvem,

*) zákon č. 179/2006 Sb.,
o ověřování a uznávání
výsledků dalšího
vzdělávání a o změně
některých zákonů (zákon
o uznávání výsledků
dalšího vzdělávání)
**) vyhláška
č. 524/2004 Sb.
***) zákon
č. 18/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů
****) vyhláška
č. 295/2001 Sb.,
o provádění
a obsahové náplni
zkoušky odborné
způsobilosti pro výkon
průvodcovské činnosti
v oblasti cestovního ruchu
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v němž je živnost provozována
a
2 roky praxe v průvodcovské činnosti
v oblasti cestovního ruchu, nebo
g) osvědčení vydané pro výkon
průvodcovské činnosti Ministerstvem
obchodu a cestovního ruchu případně
Ministerstvem hospodářství v době
od 1.1.1992 do 31.12.1995, nebo
h) doklad o vykonání tříleté praxe
v průvodcovské činnosti v oblasti
cestovního ruchu v nezávislém
postavení (§ 2 a § 23 obchodního
zákoníku ) nebo v pracovněprávním
vztahu, nebo
i) doklad o uznání odborné kvalifikace
podle zvláštního právního
předpisu***), nebo
j) doklady podle § 7 odst. 5 písm. k)
živnostenského zákona
Vodní záchranářská a) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný
služba
doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů, nebo
zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví,
v němž je živnost provozována, nebo
b) doklad o specializaci báňský
záchranář**) – potápěč, nebo
c) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru
v nezávislém postavení (§ 2 a § 23
obchodního zákoníku) nebo
v pracovněprávním vztahu, nebo
d) doklad o uznání odborné kvalifikace
podle zvláštního právního předpisu***)

*) vyhláška č. 524/2004
Sb.

Poskytování
a) vyšší odborné vzdělání v oboru
tělovýchovných
vzdělání zaměřeném na tělesnou
a sportovních služeb
kulturu, tělovýchovu a sport, nebo
v oblasti…
b) vysokoškolské vzdělání ve studijním
programu a studijním oboru zaměřeném
na tělesnou kulturu, tělovýchovu
a sport, nebo
c) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný
doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost vydaný

*) vyhláška č. 524/2004
Sb.

**) vyhláška
č. 447/2001 Sb., o báňské
záchranné službě, ve znění
vyhlášky č. 87/2006 Sb.
***) zákon č. 18/2004
Sb., ve znění pozdějších
předpisů

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

- 80 zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů, nebo
zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví,
v němž je živnost provozována, nebo
d) doklad o odborné způsobilosti vydaný
vzdělávací institucí tělovýchovného
zaměření (např. vzdělávací instituce
tělovýchovných svazů), nebo
e) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru
v nezávislém postavení (§ 2 a § 23
obchodního zákoníku) nebo
v pracovněprávním vztahu, nebo
f) doklad o uznání odborné kvalifikace
podle zvláštního právního předpisu**)
Péče o dítě do
dvoutří let věku
v denním režimu

a) odborná způsobilost k výkonu povolání
všeobecné sestry nebo zdravotnického
asistenta nebo ošetřovatele nebo
porodní asistentky nebo záchranáře
nebo všeobecného sanitáře podle
zvláštního právního předpisu,*) nebo
odborná způsobilost k výkonu povolání
sociálního pracovníka nebo pracovníka
v sociálních službách podle zvláštního
právního předpisu,**) nebo
b) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru
v nezávislém postavení (§ 2 a § 23
obchodního zákoníku) nebo
v pracovněprávním vztahu, nebo
c) doklad o uznání odborné kvalifikace
podle zvláštního právního předpisu***)

*) 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
souvisejících zákonů
(zákon o nelékařských
zdravotnických
povoláních), ve znění
zákona č. 125/2005 Sb.
**) zákon č. 108/2006
Sb., o sociálních
službách
***) zákon
č. 18/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů

Činnosti, při kterých a) odborná způsobilost k výkonu povolání
je porušována
lékaře nebo zubního lékaře podle
integrita lidské kůže
zvláštního právního předpisu*), nebo
b) odborná způsobilost k výkonu povolání
všeobecné sestry, porodní asistentky,
zdravotnického záchranáře nebo
zdravotnického asistenta podle
zvláštního právního předpisu**), nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou
nebo výučním listem v oboru vzdělání
kosmetička a osvědčení

*) 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
zákona č. 125/2005 Sb.
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- 81 o rekvalifikaci***) pro činnosti, při
kterých je porušována integrita lidské
kůže, nebo jiný doklad o odborné
způsobilosti pro příslušnou pracovní
činnost vydaný zařízením
akreditovaným podle zvláštních
právních předpisů, nebo zařízením
akreditovaným Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy nebo
ministerstvem, do jehož působnosti
patří odvětví, v němž je živnost
provozována, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci***) nebo jiný
doklad o odborné způsobilosti pro
kosmetičku a pro činnosti, při kterých
je porušována integrita lidské kůže,
vydaný zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů, nebo
zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy nebo ministerstvem, do
jehož působnosti patří odvětví, v němž
je živnost provozována, a 4 roky praxe
v oboru, nebo
e) doklad o uznání odborné kvalifikace
podle zvláštního právního
předpisu****)
Masérské,
a) odborná způsobilost k výkonu povolání
rekondiční
lékaře a specializovaná způsobilost
a regenerační služby
v oboru specializace rehabilitační
a fyzikální medicína nebo tělovýchovné
lékařství podle zvláštního právního
předpisu*), nebo
b) odborná způsobilost k výkonu povolání
fyzioterapeuta nebo maséra nebo
nevidomého a slabozrakého maséra
podle zvláštního právního předpisu**),
nebo
c) vysokoškolské vzdělání ve studijním
programu a studijním oboru
rehabilitačního nebo tělovýchovného
zaměření, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci***) nebo jiný
doklad o odborné způsobilosti
pro příslušnou pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů, nebo
zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže

**) zákon č. 96/2004 Sb.,
ve znění zákona
č. 125/2005 Sb.
***) vyhláška č. 524/2004
Sb.
****) zákon
č. 18/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů

*) zákon č. 95/2004 Sb.,
ve znění zákona
č. 125/2005 Sb.
**) zákon č. 96/2004 Sb.,
ve znění zákona
č. 125/2005 Sb.
***) vyhláška č. 524/2004
Sb.
****) zákon
č. 18/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů
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do jehož působnosti patří odvětví,
v němž je živnost provozována, nebo
e)doklad o vykonání tříleté praxe v oboru
v nezávislém postavení (§ 2 a § 23
obchodního zákoníku) nebo
v pracovněprávním vztahu, nebo
f)e) doklad o uznání odborné kvalifikace
podle zvláštního právního
předpisu****)doklad o uznání odborné
kvalifikace podle zvláštního právního
předpisu****)
Provozování solárií

a) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný
*) vyhláška
doklad o odborné způsobilosti
č. 524/2004 Sb.
pro příslušnou pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
**) zákon č. 18/2004 Sb.,
zvláštních právních předpisů, nebo
ve znění pozdějších
zařízením akreditovaným
předpisů
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví,
v němž je živnost provozována, nebo
b) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru
v nezávislém postavení (§ 2 a § 23
obchodního zákoníku) nebo
v pracovněprávním vztahu, nebo
c) doklad o uznání odborné kvalifikace
podle zvláštního právního předpisu**)

Kosmetické služby

a) střední vzdělání s výučním listem
*) vyhláška
v oboru vzdělání kosmetička, nebo
č. 524/2004 Sb.
b) střední vzdělání s maturitní zkouškou
v oboru vzdělání kosmetička, nebo
**) zákon č. 18/2004 Sb.,
s předměty odborné přípravy
ve znění pozdějších
v příslušném oboru, nebo
předpisů
c) vyšší odborné vzdělání v oboru
vzdělání kosmetička, nebo
d) vysokoškolské vzdělání v příslušné
oblasti studijního programu a studijního
oboru zaměřeném na oblast živnosti,
nebo
e) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný
doklad o odborné kvalifikaci pro
příslušnou pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů, nebo
zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
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v němž je živnost provozována, nebo
f) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru
v nezávislém postavení (§ 2 a § 23
obchodního zákoníku) nebo
v pracovněprávním vztahu, nebo
g) doklad o uznání odborné kvalifikace
podle zvláštního právního předpisu**),
nebo
h) doklady podle § 7 odst. 5 písm. k)
živnostenského zákona
Pedikúra, manikúra

a)
b)

c)
d)

e)

f)

g)
h)

střední vzdělání s výučním listem
v oboru vzdělání kosmetička, nebo
střední vzdělání s maturitní zkouškou
v oboru vzdělání kosmetička, nebo
s předměty odborné přípravy
v příslušném oboru, nebo
vyšší odborné vzdělání v oboru
vzdělání kosmetička, nebo
vysokoškolské vzdělání v příslušné
oblasti studijního programu a studijního
oboru zaměřeném na oblast živnosti,
nebo
osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný
doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů, nebo
zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví,
v němž je živnost provozována, nebo
doklad o vykonání tříleté praxe v oboru
v nezávislém postavení
(§ 2 a § 23 obchodního zákoníku) nebo
v pracovněprávním vztahu, nebo
doklad o uznání odborné kvalifikace
podle zvláštního právního předpisu,**)
nebo
doklady podle § 7 odst. 5 písm. k)
živnostenského zákona.“.

*) vyhláška
č. 524/2004 Sb.
**) zákon č. 18/2004 Sb.,
ve znění pozdějších
předpisů.“.
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Čl. II
Přechodná ustanovení ke změně živnostenského zákona
1.

Právo provozovat živnosti, které tvoří ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona rozsah
živnostenského oprávnění pro živnost provozovanou průmyslovým způsobem, zůstává
zachováno. Právo provozovat živnosti, které jsou do dne nabytí účinnosti tohoto zákona
dílčími činnostmi v rámci živnosti provozované průmyslovým způsobem, zůstává
zachováno. Živnostenský úřad místně příslušný podle bydliště fyzické osoby nebo sídla
právnické osoby (u zahraniční fyzické osoby podle umístění organizační složky
podniku, případně podle povoleného pobytu, a nelze-li příslušnost určit podle
povoleného pobytu, pak podle místa podnikání, u zahraniční právnické osoby podle
umístění organizační složky podniku), vyzve do 6 měsíců ode dne účinnosti tohoto
zákona podnikatele k doložení dokladů o odborné způsobilosti, pokud ji nová právní
úprava vyžaduje. Ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu k doložení dokladů. Jestliže
podnikatel živnostenskému úřadu doklady nepředloží nebo jimi neprokáže splnění
podmínek pro provozování živnosti, živnostenský úřad živnostenské oprávnění pro
uvedenou živnost zruší.

2.

Dosavadní živnostenská oprávnění zůstávají zachována. Právo provozovat živnost se
prokazuje dosavadním průkazem živnostenského oprávnění až do doby vydání prvního
výpisu podnikateli. Výpis vydá živnostenský úřad na žádost nebo na základě oznámení
změny podle § 49 nebo 56 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.

3.

Řízení o udělení a změně koncese zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
se dokončí podle nové právní úpravy podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4.

Řízení o správních deliktech, které nebylo pravomocně skončeno ke dni nabytí účinnosti
tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisůzákona č. 455/1991 Sb.,
ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud není úprava podle
zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonanová
právní úprava pro účastníka řízení výhodnější.
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Došlo-li tímto zákonem ke změně vázané živnosti na živnost řemeslnou, doklady,
kterými byla prokázána odborná způsobilost pro živnost vázanou, se považují za
doklady podle nové právní úpravy podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

6.

Došlo-li tímto zákonem ke sloučení živností ohlašovacích, je podnikatel oprávněn ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona provozovat živnosti v rozsahu podle nové právní
úpravy podle zákona
č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona. To neplatí při sloučení živností ohlašovacích vázaných,
splňují-li osoby, které ke dni účinnosti tohoto zákona provozovaly živnosti uvedené ve
větě první nebo pro ně byly ustanoveny odpovědnými zástupci, odbornou způsobilost
požadovanou novou právní úpravou pouze pro provozování živnosti v částečném
rozsahu. V tomto případě je podnikatel oprávněn k provozování vázané živnosti ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona v rozsahu oprávnění podle dosavadních právních
předpisů zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.

7.

Došlo-li tímto zákonem ke sloučení živností koncesovaných, je podnikatel oprávněn
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona provozovat živnosti v rozsahu oprávnění podle
dosavadních právních předpisů zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.

8.

Podnikatel, který je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn k provozování
živnosti, která je podle tohoto zákona živností ohlašovací volnou, je ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona oprávněn k provozování živnosti ohlašovací volné v plném
rozsahu.

9.

Doklady o odborné způsobilosti uvedené v § 21 živnostenského zákona zákona č.
455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona lze i po dni
nabytí účinnosti tohoto zákona nahradit dokladem o vykonání kvalifikační zkoušky
podle vyhlášky č. 154/1996 Sb., k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících
odbornou způsobilost pro provozování živností řemeslných, ve znění vyhlášky
č. 235/2000 Sb., vykonané do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

10. Předměty podnikání ohlašovacích živností volných podle dosavadních právních předpisů
zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se
stávají ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona obory činností živnosti volné v souladu s
přílohou č. 4 živnostenského zákona k zákonu č. 455/1991 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Živnostenský úřad příslušný podle bydliště
fyzické osoby nebo sídla právnické osoby (u zahraniční fyzické osoby podle umístění
organizační složky podniku, případně podle povoleného pobytu, a nelze-li příslušnost
určit podle povoleného pobytu, pak podle místa podnikání, u zahraniční právnické
osoby podle umístění organizační složky podniku) provede zápis do živnostenského
rejstříku a vydá podnikateli výpis (§ 47 odst. 2 a 3 živnostenského zákona) s obory
činností podle přílohy č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona živnostenského zákona při první ohlášené změně nebo na
žádost podnikatele.
11. Oprávnění k projektování pozemkových úprav podle dosavadních právních předpisů
zůstávají zachována. Podnikatel, který ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona

- 86 provozoval uvedenou činnost a hodlá v jejím provozování pokračovat, je povinen tuto
skutečnost oznámit do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona písemně
živnostenskému úřadu. Živnostenský úřad provede neprodleně zápis do živnostenského
rejstříku a vydá podnikateli výpis. Marným uplynutím jednoroční lhůty právo
provozovat tuto živnost zaniká.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl. III
V části I přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona
č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb.,
zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 226/2006
Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb. a zákona č. 575/2006 Sb., položka č. 24
zní:
„Položka 24
a) ohlášení živnosti/živností nebo podání
žádosti/žádostí o koncesi při vstupu do živnostenského
podnikání

1000,-

b) každé další ohlášení živnosti/živností nebo další podání
žádosti/žádostí o koncesi

500,-

c) vydání výpisu z živnostenského rejstříku podle § 49 odst. 2
živnostenského zákona s promítnutou oznámenou změnou
100,d) změna rozhodnutí o udělení koncese

500,-

e) rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou
živnost

500,-

f) vydání úplného nebo částečného výpisu ze živnostenského
rejstříku na žádost, za každou započatou stránku

20,-

Předmětem poplatku není:
1.Změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním orgánem
z vlastního podnětu.
2.Schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení
koncese.
3.Změna uvedená v písmenech c) a d), navazuje-li na změnu již provedenou v obchodním
rejstříku.
4.Změna oboru činnosti v rámci živnosti volné.
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Poznámky:
1.Poplatek podle písmen c), d) a e) je splatný při oznámení změny. Nebude-li poplatek
zaplacen, správní orgán úkon neprovede.
2. Je-li zároveň učiněno více úkonů podléhajících správnímu poplatku podle této
vybere správní orgán poplatek podle nejvyšší sazby.“.
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položky,

Čl. III
V části I přílohy k zákonu 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. a zákona č. 106/2007 Sb., položka 24
zní:
„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

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
Kč

20

za každou i započatou stránku

Naformátováno
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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 uvedená v písmenech e) a g), navazuje-li na změnu již provedenou v obchodním
rejstříku.
5. Změna oboru činnosti v rámci živnosti volné.
Poznámky
1. Pokud bylo ohlášeno více živností současně nebo podáno současně více žádostí o koncesi,
poplatek podle písmene 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.".
Čl. IV
Přechodná ustanovení
Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku podle položky 24 části I přílohy k zákonu
č. 634/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájeno přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se správní poplatek podle zákona č. 634/2004
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud bylo na správním
poplatku zaplaceno více, než je stanoveno v položce 24 části I přílohy k zákonu č. 634/2004
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, správní úřad rozdíl
poplatníkovi vrátí.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu
Čl. IV
V § 3 odst. 1 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti
cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
se slovo „vázané“ nahrazuje slovem „volné“.

Naformátováno
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ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o silniční dopravě
Čl. VI
Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., zákona
č. 304/1997 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb.,
zákona č. 175/2002 Sb., zákona 577/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb.,
zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 253/2005
Sb., zákona č. 411/2005 Sb., a zákona č. 226/2006 Sb., se mění takto:

1.

Naformátováno: Odrážky a číslování

1. V § 6 se odstavec 7 zrušuje.

Dosavadní odstavce 8 až 10 se označují jako odstavce 7 až 9.
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2.

2. V § 6 se odstavce 8 a 9 zrušují.
Čl. VII.
Přechodná ustanovení k části čtvrté
1.

2.

Dopravcům a odpovědným zástupcům, u kterých byla odborná způsobilost
z předmětů stanovených prováděcím předpisem před účinností tohoto zákona
nahrazena vysvědčením o stáatní nebo maturitní zkoušce z daného oboru, vydá
dopravní úřad na jejich žádost do 15 dnů ode dne podání žádosti osvědčení
o odborné způsobilosti pro provozování dopravy. Při podání žádosti podle věty prvé
žadatel doloží, že mu bylo uděleno živnostenské oprávnění v oboru silniční motorová
doprava osobní nebo nákladní nebo taxislužba, nebo že byl odpovědným
zástupcem pro tyto druhy živností, a zároveň doloží vysvědčení o státní nebo
maturitní zkoušce, které v jeho případě ve smyslu § 6 odst. 7 zákona nahrazovalo
odbornou způsobilost.
Tento úkon je osvobozen od správního poplatku.

ČÁST PÁTÁ
Změna puncovního zákona
Čl. VIII
Zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve
znění zákona č.19/1993 Sb., zákona č. 127/2003 Sb. a zákona č. 157/2006 Sb., se mění takto:
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1.
V § 43 odst. 2 se na konci písmene j) se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a
doplňuje se písmeno k), které zní:
„k) jako výrobce klenotnických slitin nebo dentálních drahých kovů používá tyto
materiály ke klenotnické výrobě, nebo pro dentální účely anebo je k těmto účelům uvádí
do oběhu, aniž by byla držitelem platného osvědčení podle ustanovení § 48.“.

2. § 48 zní:
„§ 48
(1) Výrobce před zahájením provozování činnosti spočívající ve výrobě klenotnických
slitin nebo dentálních drahých kovů požádá Puncovní úřad o vydání osvědčení o splnění
dalších podmínek odborné způsobilosti pro její provozování. Do doby jeho získání nesmí být
vyrobené materiály používány ke klenotnické výrobě nebo pro dentální účely, ani k těmto
účelům uváděny do oběhu.
(2) Puncovní úřad na základě žádosti výrobce vydá osvědčení o splnění dalších
podmínek pro provozování výroby klenotnických slitin nebo dentálních drahých kovů, a to
po přezkoumání spolehlivosti výsledků chemických zkoušek a po prověrce technologické
úrovně jejich výroby. Nejsou-li tyto podmínky splněny, Puncovní úřad žádost zamítne.
(3) Zjistí-li Puncovní úřad porušení podmínek, za kterých bylo osvědčení vydáno
a výrobce neodstraní závady ve stanovené lhůtě, Puncovní úřad osvědčení odejme.“.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o některých podmínkách výroby, šíření a archivování
Naformátováno

audiovizuálních děl
Čl. IXVIII
Zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování
audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve
znění zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona
č. 499/2004 Sb. a zákona č. 249/2006 Sb., se mění takto:
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99.1. 1. V § 2a odst. 1 se slova „opis živnostenského listu“ nahrazují slovy „výpis ze
živnostenského rejstříku“.
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2.

2. V § 2a odst. 2 se slova „vydání živnostenského listu, jeho změny nebo ode dne
právní moci rozhodnutí“ nahrazují slovy „provedení zápisu do živnostenského
rejstříku“.

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
Čl. IX
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb.,
zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., 120/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona
č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb.,
zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 381/2005
Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 59/2006 Sb., zákona
č. 74/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb.,
zákona č. 264/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., se mění takto:
1.

V § 59 odst. 1 se slova „a povolení vydané pro účely podle zvláštního právního
předpisu20) příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. Pro vydání povolení neplatí
správní řád“ zrušují.
Poznámka pod čarou č. 20 se zrušuje.

2.

V § 59 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

ČÁST OSMÁ
Změna obchodního zákoníku
Čl. XI
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č.
591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb.,
zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., zákona č. 77/1997 Sb.,
zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 27/2000
Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona
č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb.,
zákona č. 353/2001 Sb. , zákona č. 501/2001 Sb. , zákona č. 15/2002 Sb. , zákona č. 125/2002
Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č.
309/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002
Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 87/2003 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona
č. 437/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb.,

- 92 zákona č. 484/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 179/2005
Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č.
56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 308/2006, se mění takto:
Naformátováno: Odrážky a číslování

1.

V § 34 odstavec 2 zní:
„(2) Fyzická osoba, která je podnikatelem, se zapíše do obchodního rejstříku vždy,
jestliže výše jejích výnosů nebo příjmů snížených o daň z přidané hodnoty, je-li součástí
výnosů nebo příjmů, dosáhla nebo přesáhla za dvě po sobě bezprostředně následující
účetní období v průměru částku sto dvacet milionů Kč.“.
Naformátováno: Odrážky a číslování

V § 37 odst. 1 se za slova „do obchodního rejstříku zapsána,“ vkládají slova „pokud
nejsou tyto skutečnosti zjistitelné z informačních systémů veřejné správy nebo jejich
částí, které jsou veřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy, nebo pokud“ a slovo
„ledaže“ se zrušuje.“.

3.
V § 34 odstavec 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona
č. 216/2005 Sb. a zákona č. 79/2006 Sb. zní:
„(2) Fyzická osoba, která je podnikatelem, se zapíše do obchodního rejstříku vždy,
jestliže výše jejích výnosů nebo příjmů snížených o daň z přidané hodnoty, je-li součástí
výnosů nebo příjmů, dosáhla nebo přesáhla za dvě po sobě bezprostředně následující účetní
období v průměru částku sto dvacet milionů Kč.“.

ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. XII
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona
č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb.. zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb.,
zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona
č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č.93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb.,
zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona
č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb.,
zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona
č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb.,
zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona
č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb.,

- 93 zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona
č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb.,
zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona
č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb.,
zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb.,
zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb. a nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod
č. 405/2006 Sb., se mění takto:
1.

V § 6 odst. 4 písm. y) se slova „ a vydávají živnostenskému úřadu na jeho žádost do 7
dnů potvrzení o tom, že ohlašovatel živnosti nebo žadatel o koncesi nemá nedoplatky na
platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti“ zrušují.

2.

V § 6 odst. 4 se na konci písmene y) čárka nahrazuje tečkou a písmeno z) se zrušuje.

ČÁST DESÁTÁ
ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
Čl. XIII
Zrušujeí se:
1.
2.

Nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných.
Nařízení vlády č. 468/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým
se stanoví seznam oborů živností volných.
3. Nařízení vlády č. 492/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se
stanoví seznam oborů živností volných, ve znění nařízení vlády č. 468/2000 Sb.
4.Část první nařízení vlády č. 100/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb.,
kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění pozdějších předpisů,
a
nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve
znění nařízení vlády č. 491/2004 Sb.
5.Část první nařízení vlády č. 324/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb.,
kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění pozdějších předpisů,
a
nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve
znění pozdějších předpisů.
6.4. Nařízení vlády č. 209/2001 Sb., kterým se stanoví seznam živností, jejichž výkon je
podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost
stanovenou tímto nařízením.
7.5. Vyhláška č. 154/1996 Sb., k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou
způsobilost pro provozování živností řemeslných.
8.6. Vyhláška č. 235/2000 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva hospodářství,
Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství č. 154/1996 Sb.,
k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování
živností řemeslných.
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ÚČINNOST
Čl. XIVII
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubnaledna 2008.

DŮVODOVÁ

ZPRÁVA

A. O b e c n á č á s t
1. Zhodnocení platného právního stavu
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, byl
do této doby více než 100x novelizován. Přitom zásadní systémové změny byly obsahem
pouze několika novel. Zbývající novely byly důsledkem přijetí jiných zákonných úprav.
Předkládaná novela svým obsahem patří do první kategorie, neboť obsahuje
systémové změny zohledňující výstupy z Programového prohlášení vlády.
2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy
Navrhovaná právní úprava zjednodušuje vstup do živnostenského podnikání a maximálně
snižuje administrativní zátěž podnikatele při styku se živnostenskými úřady.
Vypuštěním podmínky prokazování bezdlužnosti a zmírněním požadavků na
bezúhonnost se
zjednodušují všeobecné podmínky pro vstup do podnikání.
Prokazování bezdlužnosti je překonané reziduum, které je obsaženo v řadě právních
předpisů regulujících podnikání. Možnost znovu podnikat a být úspěšný naopak zvýší
schopnost podnikatelského subjektu hradit případné nesplacené závazky.
Novela zjednodušuje vstup do podnikání právnickým osobám a zahraničním osobám,
zapisovaným do obchodního rejstříku.
Mladým a začínajícím podnikatelům umožní v řadě případů nevyžadováním praxe
snazší vstup do vlastního podnikání. I nadále je však u některých živností nezbytnou
podmínkou prokázání odpovídajícího vzdělání. Počet živností, u nichž je vyžadována odborná
způsobilost, se podstatně snižuje.
Pro minimální využívání se ze zákona vypouští institut provozování živnosti
průmyslovým způsobem, který vzhledem k novému způsobu prokazování živnostenského
oprávnění výpisem ze živnostenského rejstříku ztrácí svůj význam. Průkazy živnostenského
oprávnění se nahrazují, v souladu se snahou o maximální využití živnostenského rejstříku
jako elektronického informačního systému, výpisem z živnostenského rejstříku. Další výpis
bude vydáván na žádost podnikatele a jeho vydání bude zpoplatněno. Zároveň se tímto
dokumentem nahrazují až desítky živnostenských listů, kterými se podnikatelé dosud
prokazovali. Všechna živnostenská oprávnění budou uvedena na jediném dokumentu – výpisu
ze živnostenského rejstříku.
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(RŽP), se umožňuje podnikatelům činit podání a vyřizovat informační povinnosti vůči
živnostenským úřadům na kterémkoliv živnostenském úřadě na celém území republiky, bez
ohledu na to, zda má podnikatel v jeho územním obvodu bydliště či sídlo.
Zavádí se jedna volná živnost s povinností podnikatele oznámit obor činnosti, kterou
bude v rámci oprávnění vykonávat. Stanovuje se, že oznamovací povinnost podnikatele se
bude týkat jen změn takových údajů, které nejsou živnostenské úřady schopny získat
z veřejných registrů. Dále se navrhuje, v návaznosti na nové konstituování jediné živnosti
volné, zrušit nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností
volných, a nahradit je přílohou č. 4, kde jsou obory činnosti v rámci živnosti volné taxativně
stanoveny.
V návaznosti na změnu v § 7 odst. 4 se nově činnosti, které je podnikatel povinen
zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími stanovenou odbornou způsobilost, z důvodů
přehlednosti právní úpravy, zařazují v zákoně jako příloha č. 5. V návaznosti na tuto úpravu
se navrhuje zrušit nařízení vlády č. 209/2001 Sb., kterým se stanoví seznam živností, jejichž
výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou
způsobilost.
3. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy
Cílem navrhované právní úpravy je zjednodušit vstup do podnikání začínajícím podnikatelům,
a zároveň současným podnikatelům usnadnit jejich snahy o rozšíření či změnu
dosavadních aktivit. Současně se v souladu se záměrem vlády snížit administrativní
zátěž podnikatelských subjektů snižuje pensum informačních povinností podnikatele
vůči živnostenským úřadům a zvyšuje se počet kontaktních míst (živnostenských
úřadů), které může podnikatel využít (podnikatel může úkony
ve smyslu
živnostenského zákona učinit vůči kterémukoliv obecnímu živnostenskému úřadu).
Snížení počtu úkonů a návštěv na úřadech pro podnikatele může být dosaženo jedině
změnou povinností podnikatelů a odpovídajících oprávnění úřadů.
4. Zhodnocení souladu
České republiky

navrhované

právní

úpravy

s

ústavním

pořádkem

Předložený návrh nezasahuje do ústavního pořádku České republiky a je s ním
v plném souladu.
5. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami a její
slučitelnosti s akty práva Evropských společenství
Předložený návrh je v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika
vázána. Návrh je současně slučitelný s akty práva Evropských společenství.
V této souvislosti je třeba konstatovat, že předkládaný návrh zákona není transpoziční
normou. Tam, kde se umožňuje podnikateli prokazovat odbornou způsobilost přímo
živnostenskému úřadu doklady získanými v jiném členském státě EU, se jedná o další způsob
prokazování odborné způsobilosti, přičemž právo doložit kvalifikaci dokladem o uznání
kvalifikace ve smyslu příslušné směrnice (a zákona o uznání odborné kvalifikace) není
dotčeno.
K oblasti živnostenského podnikání se vztahují směrnice 2005/36/ES o uznávání
odborných kvalifikací, směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu, směrnice
2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat
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příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty a směrnice
2003/86/ES o právu na sloučení rodiny. Problematika uvedených předpisů, s výjimkou
směrnice o službách na vnitřním trhu, se transponuje do českého právního řádu v souvislosti
s novelou zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních
příslušníků členských států Evropské unie. Tato novela (v gesci Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy) je v současné době rovněž předkládána vládě a obsahuje přímou
transpozici směrnice o uznávání odborných kvalifikací. Součástí návrhu je dílčí novela
živnostenského zákona, která provazuje úpravu zákona č. 18/2004 Sb. s podmínkami
provozování živnosti a dále upravuje též postavení osob ve smyslu směrnic 2004/38/ES,
2003/109/ES, 2003/86/ES. Zároveň se ve smyslu směrnice 2005/36/ES upravuje ustanovení
§ 69a živnostenského zákona, týkající se volného poskytování služeb. Z těchto důvodů nebyla
tato problematika zařazena do předkládaného návrhu.
Směrnice 2006/123/ES bude transponována do národní právní úpravy samostatným
zákonem. Nyní předkládaná novela živnostenského zákona byla koncipována v duchu
liberalizace přístupu k podnikání a není v rozporu s požadavky směrnice neomezovat vstup
do podnikání bez důvodů daných veřejným zájmem nebo tam, kde lze dosáhnout stejného
cíle pomocí méně omezujících opatření.
6. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy
Dopad na veřejné rozpočty
Z hlediska dopadu na veřejné rozpočty může mít předložený návrh určitý dopad na
příjmy rozpočtů obcí s rozšířenou působností v souvislosti se změnou přístupu k vydávání
průkazů živnostenského oprávnění. Tento dopad se projeví především v krátkodobém
horizontu. V dlouhodobém horizontu pěti a více let nebude mít navržená změna negativní
dopady na tyto rozpočty z důvodu snížení náročnosti celého systému po zavedení úplné
elektronické komunikace.
Určité snížení příjmů obcí, které vykonávají státní správu v přenesené působnosti,
bude z části kompenzováno tím, že vzhledem k nově pojatému prokazování živnostenského
oprávnění výpisem ze živnostenského rejstříku, bude tento institut častěji podnikatelem
využíván. Tento výpis bude po přijetí navržených změn používán daleko častěji k různým
správním a soudním řízením, při žádostech o dotace a při různých výběrových řízeních. Na
rozdíl od živnostenského listu nebo koncesní listiny bude výpis z živnostenského rejstříku
používán ve většině případů v originále. Obcím s rozšířenou působností tedy stoupnou příjmy
z poplatků za vydání výpisů z živnostenského rejstříku. Zavedením jedné volné živnosti se
snižuje počet oprávnění, kterými by jinak podnikatel při výkonu více předmětů činnosti musel
disponovat. Na straně živnostenských úřadů se v určité míře snižuje finanční náročnost za
ozdobné tiskopisy živnostenských listů a koncesních listin. Sníží se částečně administrativní
náročnost tím, že podnikatelům, kteří mají více živnostenských oprávnění, bude vydáván
pouze jeden dokument – výpis z živnostenského rejstříku. Vzhledem k navrženým
přechodným ustanovením by neměl předložený návrh znamenat žádný nárůst administrativní
zátěže na straně živnostenských úřadů. Počet úkonů na určitém živnostenském úřadě však
bude záležet také na počtu změn, které budou podnikatelé ohlašovat, na četnosti potřeby
výpisu z živnostenského rejstříku apod. Celkově lze v tomto směru, s ohledem na shora
uvedené, předpokládat určité snížení příjmů do obecních rozpočtů.
Konkrétní dopad navržených opatření na rozpočty jednotlivých obcí s rozšířenou
působností nelze přesně určit, neboť v souvislosti s rozšířenou možností podnikatelů
kontaktovat ve vybraných případech kterýkoli živnostenský úřad lze u některých
živnostenských úřadů předpokládat, že dojde k nárůstu podání. Celkový objem příjmů obcí
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2006 přibližně 200 mil. Kč. Počet nově registrovaných živnostenských oprávnění v roce 2006
byl přibližně 178 000. Na jednoho podnikatele připadá v průměru přibližně 1,89 živnosti.
Snížení příjmů rozpočtů obcí s rozšířenou působností lze tedy rámcově odhadnout na několik
desítek milionů Kč. Zvýšení příjmu z poplatků za vydávání výpisů z živnostenského rejstříku
bude podle rámcového odhadu představovat jednotky až desítky milionů Kč ročně. Celkové
snížení příjmů se tak může pohybovat přibližně okolo 20 – 30 % celkového příjmu
z poplatků souvisejících s agendou živnostenských úřadů. Tento pokles bude
v budoucnu částečně vyvážen snížením náročnosti agendy (viz výše zmiňovaná
elektronická komunikace). Snížení příjmů ze správních poplatků, které přináší
navrhovaná změna živnostenského zákona, která znamená pro podnikatele velké snížení
administrativní zátěže a mnohem snadnější vstup do podnikání, by dále mělo být v tomto
směru zohledněno ve výši příspěvku na výkon státní správy v přenesené působnosti
obcemi s rozšířenou působností.
Z pohledu střednědobého a dlouhodobého bude realizace postupného snižování
administrativní zátěže podnikatelů znamenat snížení nároků na veřejné rozpočty. Zásadní
význam pro tento pozitivní dopad bude mít sdílení dat mezi jednotlivými registry veřejné
správy a také samotný fakt vytvoření nových registrů. Pokud se podaří dosáhnout cílového
stavu, kdy živnostenské úřady, respektive centrální registrační místa (CRM), budou
komunikovat se všemi orgány veřejné správy elektronicky a ověřování většiny údajů bude
možné přímo napojením živnostenského rejstříku na ostatní registry, sníží se náklady na
poštovné, tisk dokumentů, poplatky a čas nutný k ověření různých údajů atp. Dosažení tohoto
stavu bude závislé, mimo jiné, také na postupu elektronizace státní správy. Případné dopady
na veřejné rozpočty související s elektronizací státní správy nevyplývají přímo z předloženého
návrhu. Náklady na elektronizaci státní správy bude třeba vynaložit bez ohledu na předložený
návrh, protože plynou z obecně přijatého plánu v oblasti efektivní veřejné správy. Předložený
návrh v tomto směru bude pouze využívat infrastrukturu vytvořenou za širším účelem. Ve
vztahu k rozpočtům obcí s rozšířenou působností nepředpokládáme další náklady na budování
Registru živnostenského podnikání. Tento registr byl již vybudován a jeho provoz je hrazen
z rozpočtové kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu. Živnostenské úřady jsou tedy
v zásadě připraveny na elektronickou komunikaci bez dalších nákladů nad rámec běžných
provozních nákladů.
Dopad na podnikatelské prostředí
Předložený návrh bude mít kladný dopad na podnikatelské prostředí
v České republice. Přijetím navrhovaných změn se sníží počet úkonů a návštěv na
živnostenských úřadech, které je podnikatel nucen v současné době činit. Současně
liberalizace podmínek vstupu do podnikání odstraňuje např. prokazování odpovídající praxe
u některých živností, a tím snižuje náročnost získání příslušného oprávnění. Byl důsledně
přehodnocen pohled na živnosti vázané, u kterých byl požadován doklad o odborné
způsobilosti při vstupu do podnikání, přestože šlo o podmínky, které musí podnikatelé
splňovat až při vlastním provozování živnosti, nebo je musí splňovat osoby, které vlastní
činnost provozují. Všechny tyto živnosti byly přeřazeny do volné živnosti.
Zavedením jediné volné živnosti podnikatel může získat na základě jednoho ohlášení
právo provozovat činnosti uvedené v příloze č. 4 živnostenského zákona, jako obory činnosti
živnosti volné s předmětem podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona. Bude-li např. podnikatel chtít provozovat ubytovací služby,
tělovýchovné zařízení a parkoviště či garáže, postačí mu ohlásit pouze jednu volnou živnost
s tím, že určí obory vykonávané činnosti. Samotné vyplnění údajů potřebných pro ohlášení
živnosti zabere novému podnikateli cca 30 minut. Lze odhadnout, že na živnostenském úřadě
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hodiny potřebné na dopravu do místa živnostenského úřadu a zpět. Celkový čas bude činit
odhadem 3 hodiny. Při průměrných mzdových nákladech odvozených z průměrné hodinové
mzdy za rok 2006, která činila v podnikatelské sféře 117 Kč, jsou náklady na vstup do
podnikání v tomto případě včetně správního poplatku 1 351 Kč. Pokud by tento podnikatel
postupoval podle stávající úpravy, jeho náklady by byly minimálně o 2 117 Kč vyšší.
S přihlédnutím k počtu nových podnikatelů a počtu živností na jednoho podnikatele se
bude celková úspora v podnikatelské sféře pohybovat v řádu několika desítek miliónů
Kč.
Sociální dopady a dopady na životní prostředí
Předložený návrh nebude mít žádné přímé sociální dopady ani dopady na životní prostředí.
Lze předpokládat kladný vliv na sociální prostředí, neboť při snadnějším vstupu do
podnikání (snížení požadované délky praxe) se dá předpokládat i snížení počtu
nezaměstnaných (čerství absolventi). Návrh může mít nepřímý kladný vliv na životní
prostředí, protože staví na vzájemné elektronické komunikaci veřejné správy. Ve
střednědobém horizontu lze tedy počítat s výraznou úsporou spotřeby papíru
související s administrací dané oblasti veřejné správy. Zároveň se snížením počtu
případů, kdy je podnikatel nucen navštívit pouze předem určený živnostenský úřad, se
snižují nepříznivé vlivy dopravy na životní prostředí.
Dopady na rovnost žen a mužů
Současná právní úprava ani navrhované řešení nepředstavuje žádné dopady ve vztahu
k rovnosti žen a mužů.
Stručné shrnutí pozitivních a potencionálně rizikových dopadů navržené právní úpravy
Navržená právní úprava má pozitivní dopady zejména v oblasti snížení administrativní
zátěže podnikatelů, zefektivnění výkonu státní správy, zjednodušení prokazování některých
skutečností v jednání s živnostenskými úřady, větší pružnosti výkonu státní správy v dané
oblasti a zpřehlednění systému rozdělení živností.
V oblasti možných rizik lze uvést, že návrh může mít krátkodobě dopad na určité
snížení příjmů rozpočtů obcí z rozšířenou působností a může znamenat určitou zátěž
způsobenou nutností realizovat nové postupy.
Výše uvedená rizika jsou podle názoru předkladatele, s poukazem na shora
uvedené odůvodnění, plně vyvážena očekávanými přínosy.
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B. Z v l á š t n í

část

K části první, čl. I
K bodu 1
Odstraňuje se chyba v psaní obsažená v původním textu zákona.
K bodům 2 až 6
Z činností, které nejsou živností, se vyčleňuje činnost projektování pozemkových
úprav, která se přeřazuje do živnosti volné jako samostatný obor činnosti. Odstraňuje se
duplicitní označení dvou činností stejnými písmeny („ag“) a pro jednoznačnost právní úpravy
se nově do výčtu činností, které nejsou živností, doplňuje činnost spočívající v pronájmu
nemovitostí. V důsledku této úpravy se ruší dosavadní § 4, neboť pokud jsou společně
s pronájmem nemovitostí poskytovány i jiné služby, které mají charakter živnosti, je
předmětem podnikání konkrétně poskytovaná služba.
K bodu 7
Stávající úprava se v souladu s požadavky evropských předpisů doplňuje o rodinné
příslušníky osob, jimž byl udělen azyl nebo doplňková ochrana.
K bodu 8
Vypuštění odstavce 7, který představoval pro některé fyzické osoby zákaz výkonu
určitých (vládním nařízením stanovených) živností, je v souladu s principem zjednodušování
a liberalizace podnikatelského prostředí. Uvedené vládní nařízení nebylo do současné doby
vydáno.
K bodu 9
Uvedeným ustanovením se vypouští podmínka bezdlužnosti pro oblast daňovou a pro
oblast sociálního a zdravotního pojištění, a to z důvodu snižování administrativní zátěže
podnikatelů.
K bodu 10
Navrhuje se nově vymezit pojem bezúhonnosti s tím, že se jako důvod pro ztrátu
bezúhonnosti vypouští odsouzení pro nedbalostní trestné činy související s podnikáním. Tím
se odstraňuje dosavadní nemožnost nadále podnikat v jiné živnosti, jejíž předmět podnikání
nijak nesouvisí s nedbalostním trestným činem, pro který byl podnikatel odsouzen. Odstraňuje
se tak nesoulad s rozsudkem soudu, který v těchto případech vydal zákaz činnosti, při které ke
spáchání nedbalostního trestného činu došlo. Živnostenský úřad musel však podnikateli zrušit
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podmínkou pro provozování živnosti. V souvislosti s touto úpravou je stanovena překážka
provozování živnosti, která tyto případy ošetří. Podnikateli tak bude zrušeno živnostenské
oprávnění s předmětem podnikání, který odpovídá zákazu soudu a rovněž tak nebude moci
získat živnostenské oprávnění na předmět činnosti, která je soudem zakázána.
K bodu 11
Navrhovaná úprava umožňuje živnostenskému úřadu obstarat si vždy výpis z evidence
Rejstříku trestů, jestliže ho tento zákon vyžaduje. Odstraňuje se tak administrativní zátěž
podnikatele, kdy si obstarával výpis z rejstříku trestů sám.
K bodu 12
V návaznosti na navrženou úpravu kvalifikace se do tohoto ustanovení přeřazují
z § 22 definice praxe v oboru a příbuzného oboru, neboť se jedná o obecnou úpravu, která se
vztahuje nejen k řemeslným živnostem. Zároveň se definice zjednodušuje a upřesňuje
z hlediska potřeb aplikační praxe.
Pro snazší orientaci podnikatelů jsou požadavky na odbornou kvalifikaci získanou
v jiném státě EU a prokazovanou živnostenským úřadům uváděny přímo v živnostenském
zákoně, nikoli odkazem na zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace. Nejedná se
o přímou transpozici směrnice 2005/36/ES o uznávání odborné kvalifikace. Ta bude
provedena až v souvislosti s novelou zákona č. 18/2004 Sb., na niž živnostenský zákon
navazuje, umožněním prokázání odborné způsobilosti dokladem o uznání odborné kvalifikace
a to u všech regulovaných živností. Nad rámec této úpravy se pro zjednodušení přístupu
k podnikání umožňuje prokázat kvalifikaci doklady ve smyslu cit. směrnice také přímo
živnostenskému úřadu. Tato úprava již byla v zákoně obsažena v ustanoveních vztahujících se
k prokazování odborné způsobilosti pro jednotlivé druhy živností odkazem na § 19 zákona
o uznávání odborné kvalifikace. Vzhledem k tomu, že je zákon o uznávání odborné
kvalifikace v současné době rovněž novelizován, bylo třeba do zákona zařadit úpravu, která
obsahuje výslovné určení požadavků na kvalifikaci, nikoli odkaz na konkrétní ustanovení.
K bodu 13
Požadavky na odbornou způsobilost osob vykonávajících určité živnosti a seznam
těchto živností se nově stanovují přímo v zákoně a nikoli ve vládním nařízení. Důvodem je
zpřehlednění právní úpravy a dodržení zásady ukládání povinnosti ze zákona.
K bodu 14
V souvislosti s novou úpravou prokazování živnostenského oprávnění se navrhuje
zrušit provozování živnosti průmyslovým způsobem pro nadbytečnost. Jedná se zároveň
o velmi málo využívaný způsob provozování živnosti, který by s novou právní úpravou ztratil
svůj smysl.
K bodu 15
Jedná se o překážku provozování živnosti, která souvisí s novým posuzováním
bezúhonnosti podnikatele vč. specifické úpravy pro jednu ohlašovací živnost volnou.
K bodu 16
Jedná se o zařazení všech překážek provozování živnosti systémově pod jedno
ustanovení.
K bodům 17 a 18
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v § 10.
K bodu 19
Předložený návrh nově upravuje listinnou podobu dokladu prokazujícího
živnostenské oprávnění. Oproti původnímu živnostenskému listu a koncesní listině nyní
podnikatel prokazuje své živnostenské oprávnění výpisem ze živnostenského rejstříku. Tímto
opatřením se umožňuje jednodušší prokazování živnostenského oprávnění a zároveň dochází
k výraznému snížení administrativní zátěže podnikatele, který podle navrhované úpravy
prokazuje své právo i k více živnostem jedním dokumentem.
K bodům 20 a 21
Upravuje se vydání výpisu těm osobám, kterým vzniká právo provozovat živnost
zápisem do obchodního rejstříku nebo do obdobné evidence. Navrženou změnou se zároveň
odstraňuje neúplnost předchozí právní úpravy. Rovněž se upravuje počátek běhu lhůty pro
podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku.
K bodu 22
Ustanovení se jako nadbytečné vypouští.
K bodu 23
Předložený návrh v tomto bodě vypouští povinnost odpovědného zástupce zúčastňovat
se provozování živnosti v potřebném rozsahu. Tento pojem nebyl přesně vymezen a neměl
v praxi žádný podstatný význam, za provozování živnosti odpovídá vždy podnikatel.
K bodu 24
Jde o legislativně technickou úpravu v souvislosti s předchozími návrhy.
K bodu 25
Jde o úpravu textu zákona v souvislosti s předchozími navrženými změnami
(vypuštění institutu provozování živnosti průmyslovým způsobem).
K bodům 26 a 27
Ustanovení tohoto bodu upravuje text v souvislosti s návrhy vztahujícími se k místní
příslušnosti živnostenského úřadu. V souvislosti se zjednodušením administrativy se navrhuje
zrušit obligatorní povinnost odpovědného zástupce oznamovat ukončení funkce, pokud tak
neučiní podnikatel, nová úprava mu však ponechává možnost vyvázat se z funkce
odpovědného zástupce. Rovněž se vypouští třicetidenní lhůta pro vyvázání se z této
povinnosti.
K bodu 28
Jde o upřesnění stávajícího textu zákona.
K bodu 29
Jde o legislativně technické úpravy v souvislosti s předchozími návrhy.
K bodu 30
Doplňuje se dosud chybějící úprava pro pokračování v živnosti při
společnosti odštěpením a dále se reaguje na posunutí odstavců v § 47.

rozdělení
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Ustanovení § 16 se jako nadbytečné zrušuje.
K bodu 32
Upřesňuje se výčet prostor, které jsou považovány pro účely živnostenského zákona za
provozovnu a vymezuje se pojem „mobilní provozovna“. Novou úpravou se odstraňují
nejasnosti v označování automatů a mobilních provozoven, což v dosavadní praxi
způsobovalo problémy. Pro mobilní provozovny a automaty se stanovuje speciální režim
označování a oznamovacích povinností vůči živnostenskému úřadu s tím, že se tyto
povinnosti minimalizují. U mobilních provozoven se doplňuje povinnost prokázat
oprávněnost jejich umístění na určitém území, neprokazuje se naopak vlastnické, resp. užívací
právo k takové provozovně. Vlastnické, resp. užívací právo se neprokazuje ani k automatům.
V souladu s obecnou zásadou, že podnikatel může využít ke splnění svých povinností
kterýkoliv obecní živnostenský úřad, se i zde umožňuje plnit oznamovací povinnosti vůči
kterémukoliv živnostenskému úřadu. Zároveň se stanovuje, že živnostenský úřad, který obdrží
oznámení podle tohoto ustanovení, provede zápis provozovny do živnostenského rejstříku
a informuje o tom podnikatele.
K bodu 33
V § 19 se text zákona terminologicky upřesňuje ve vazbě na zavedení pouze jedné
živnosti volné (viz též § 25 ).
Dále u prokazování odborné způsobilosti u řemeslných živností doklady o ukončeném
vzdělání v oboru se upouští od požadavku prokazovat současně i odbornou praxi. Umožňuje
se tak mladým kvalifikovaným odborníkům přístup do podnikání v řemeslných živnostech
a podporuje se rozvoj vzdělanosti.
Nadále se kromě práva státních příslušníků Evropské unie a občanů České republiky
doložit odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace uznávacím orgánem
umožňuje těmto osobám doložit odbornou způsobilost živnostenskému úřadu přímo doklady
získanými nebo uznanými v jiném státě Evropské unie v návaznosti na přílohu č. IV směrnice
2005/36/ES a na zákon o uznávání odborné kvalifikace. Pro snazší orientaci se příslušné
doklady v případech, kdy česká právní úprava není liberálnější než požadavky směrnice,
uvádějí odkazem na § 7 odst. 5 živnostenského zákona. Naopak v případech, kdy česká právní
úprava v § 22 písm. f) v návaznosti na § 7 odst. 4 stanoví požadavky na praxi v oboru pro
řemeslné živnosti liberálněji (postačí 6 let jakékoliv praxe v oboru), navrhuje se pro
jednoznačnost postup podle této úpravy a přísnější úprava dle § 7 odst. 5 se neaplikuje.
Odbornou způsobilost pro řemeslné živnosti lze i nadále nahradit vzděláním
v příbuzném oboru a praxí v oboru. Praxi v oboru se navrhuje snížit na jeden rok a to u všech
stupňů vzdělání, pro urychlení přístupu do podnikání. Odbornou způsobilost lze též nahradit
dokladem o rekvalifikaci v kombinaci s jednoroční praxí v oboru. Výrazně se tak zohledňuje
vzdělávání v profesi oproti kvalifikaci dosažené praxí v oboru. V návaznosti na citovaný
zákon se upouští od specifické úpravy prokazování odborné způsobilosti pro řemeslné
živnosti kvalifikační zkouškou vykonanou před komisí složenou ze zástupců živnostenského
úřadu, příslušné střední odborné školy nebo učiliště a živnostenského společenstva.
Terminologicky se úprava slaďuje se školským zákonem, zákonem o vysokých školách
a zvláštními právními předpisy upravujícími další vzdělávání. Definice praxe v oboru je ze
systémového hlediska nově uváděna v § 7. Upouští se od specifické úpravy praxe v oboru
konané v průběhu základní a náhradní služby v ozbrojených silách nebo v civilní službě.
U vázaných živností se zrušuje obecná úprava umožňující nahradit středoškolské
vzdělání dokladem o rekvalifikaci a dokladem o vykonání čtyřleté praxe v oboru. Možnost
nahradit toto vzdělání rekvalifikací v oboru nebo jiným dokladem vydaným akreditovanou
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To rovněž umožňuje požadovanou délku praxe přehodnotit a stanovit přiměřeně povaze
jednotlivých živností. V návaznosti na navrhovanou úpravu § 7 odst. 5, kde je problematika
prokazování odborné způsobilosti doklady získanými v jiném státě Evropské unie přímo
živnostenskému úřadu řešena, se zrušuje úprava této možnosti prokazování dle věty druhé
a třetí odstavce 2 stávající úpravy. Zrušuje se specifické ustanovení o dokládání délky praxe
osobami, které již činnost vykonávaly, nebo pro ni byly ustanoveny jako odpovědný zástupce,
a to pro nesystémovost, nejasnost právní úpravy a s ohledem na navrhované podstatné
omezení požadavků na praxi u vázaných živností.
Pro zjednodušení přístupu do podnikání a s ohledem na skutečnost, že pro volné
živnosti se nepožaduje dokládání odborné ani jiné způsobilosti, se zavádí jedna volná živnost.
Obory činností spadající do živnosti volné, která zahrnuje veškeré činnosti výrobní, obchodní
a poskytující služby, které jsou živností a nejsou upraveny v přílohách 1-3 živnostenského
zákona, se stanovují přílohou č. 4 zákona.
U koncesovaných živností se zrušuje obecná úprava umožňující nahradit středoškolské
vzdělání dokladem o rekvalifikaci a dokladem o vykonání čtyřleté praxe v oboru. Možnost
nahradit toto vzdělání rekvalifikací v oboru nebo jiným dokladem vydaným akreditovanou
institucí se navrhuje pro větší přehlednost promítnout přímo do přílohy č. 3 Koncesované
živnosti. To rovněž umožňuje požadovanou délku praxe přehodnotit a stanovit přiměřeně
povaze jednotlivých živností. V návaznosti na navrhovanou úpravu § 7 odst. 5, kde je
problematika prokazování odborné způsobilosti doklady získanými v jiném státě Evropské
unie přímo živnostenskému úřadu řešena, se zrušuje úprava této možnosti prokazování dle
věty druhé a třetí odstavce 2 stávající úpravy.
K bodu 34
S ohledem na zrušení institutu „živnostenského listu“ a „koncesní listiny“
a prokazování živnostenského oprávnění „výpisem ze živnostenského rejstříku“ se přiměřeně
upravuje i terminologie ustanovení upravujícího posuzování rozsahu živnostenského
oprávnění. Stanovuje se rozsah oprávnění živnosti volné, který zahrnuje veškeré obory
činností uvedené v příloze č. 4 návrhu novely.
K bodu 35
Návrh v tomto bodě váže na skutečnost, že již dříve byla ze zákona vypuštěna
speciální úprava doručování, proto také není nutno stanovit povinnost označovat určité
objekty pro účely doručování.
K bodu 36
Návrh nově stanovuje, že podnikatel může přerušit provozování živnosti na libovolně
dlouhou dobu, nikoliv maximálně na dva roky, jak stanovuje dosavadní právní úprava. Dále
se odstraňuje dosud užívaná nepřesná terminologie a nahrazuje se terminologií odpovídající
zákonu (nesprávné spojení „živnost je přerušena“ se nahrazuje textem „provozování živnosti
je přerušeno“).
K bodu 37
Jedná se pouze o terminologické sladění textu zákona s předchozími změnami právní
úpravy.
K bodu 38
Ruší se povinnost podnikatele mít v provozovně pro účely kontroly průkaz
živnostenského oprávnění – tato povinnost se stala nadbytečnou, neboť živnostenský úřad si
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i povinnost zajistit v určitých objektech přijímání písemností v návaznosti na vypuštění
speciální úpravy doručování písemnosti (řídí se správním řádem).
K bodu 39
Návrh reaguje na navrženou právní úpravu, pro kterou je s ohledem na jednu volnou
živnost dosavadní vymezení pojmů maloobchod a velkoobchod nadbytečné.
K bodům 40 až 42
Úprava spočívá v provázání textu zákona se změnami provedenými novelou
a terminologicky slaďuje toto ustanovení s dalšími ustanoveními zákona. Dále se upřesňuje
rozsah oprávnění u obchodních činností tak, že určité změny na zboží lze provést pouze na
žádost kupujícího.
Zároveň se v § 34 zrušuje odstavec 5 jako nadbytečný (povinnosti v něm obsažené
plynou ze zvláštních právních předpisů).
K bodům 43 a 44
Změna nadpisů části čtvrté a hlavy první v části čtvrté navazuje na předchozí změny
právní úpravy.
K bodu 45
Navržená úprava v § 45 váže na nově stanovenou místní příslušnost živnostenských
úřadů při ohlašování živnosti (v § 71). Napříště bude moci podnikatel ohlásit živnost
kterémukoli obecnímu živnostenskému úřadu na území České republiky, a to bez ohledu na
to, jedná-li se o fyzickou osobu, právnickou osobu, zahraniční fyzickou nebo zahraniční
právnickou osobu. Tím dojde k výraznému usnadnění jak vstupu do podnikání, tak
i k usnadnění možnosti rozšířit živnostenské oprávnění; podnikatel již nebude vázán na jediný
místně příslušný obecní živnostenský úřad podle místa bydliště, sídla, apod., ale bude moci
ohlásit živnost v kterémkoliv sídle obecního živnostenského úřadu v České republice.
Náležitosti ohlášení živnosti, které činí fyzická osoba, byly doplněny o uvedení místa
narození a rodného příjmení; tyto údaje jsou nezbytné pro vyžádání výpisu z Rejstříku trestů
elektronickou cestou. Dále se ruší prohlášení podnikatele o případném zákazu činnosti nebo
jiných překážkách v provozování živnosti jako nadbytečná administrativní zátěž podnikatele.
Náležitosti ohlášení živnosti, které činí zahraniční fyzická osoba, se doplňují
o označení organizační složky podniku v České republice; u vedoucího organizační složky
podniku se nevyžaduje uvedení údajů o rodném příjmení a místu narození, neboť u této osoby
se nedokládá výpis z Rejstříku trestů.
Dále se jedná o legislativně technické úpravy v souvislosti s předchozími
navrhovanými změnami.
Zároveň se doplňuje nový odstavec 5, jímž se stanoví, že ohlašovatel není povinen
uvádět při ohlášení živnosti údaje, které jsou již vedeny v evidenci živnostenského úřadu.
K bodu 46
Úprava spočívá v provázání textu zákona v souvislosti se změnou místní příslušnosti
živnostenských úřadů (§ 71).
K bodu 47
Navrženou úpravou se rozšiřuje užití jednotného registračního formuláře pro všechna
podání vůči živnostenskému úřadu, nikoliv pouze podání prostřednictvím centrálního
registračního místa.
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K bodu 48
Zrušuje se povinnost živnostenského úřadu předávat podnikateli stanovené údaje,
neboť tyto údaje jsou podnikateli přímo zasílány příslušnou správou sociálního zabezpečení.
K bodu 49
Předmětnou úpravou se reaguje na zrušení místní příslušnosti živnostenských úřadů
a zpřesňuje se stávající text zákona na základě poznatků z aplikační praxe (prostřednictvím
CRM se umožňuje činit širší okruh podání).
K bodům 50 až 54
Úprava spočívá v provázání textu zákona v souvislosti se změnou všeobecných
podmínek provozování živnosti (§ 6) a se zrušením § 7a. Dále dochází k upřesnění podmínek,
za kterých lze mít v určitých případech místo podnikání v místě bydliště, ke zjednodušení
prohlášení odpovědného zástupce a ke zpřesnění stávajícího textu zákona. Úprava reaguje i na
skutečnost, že výpis z Rejstříku trestů nadále vyžaduje vždy místo podnikatele živnostenský
úřad.
K bodům 55 a 56
Navrhovaná úprava zavádí namísto živnostenského listu a koncesní listiny jako
doklad, kterým se prokazuje živnostenské oprávnění, výpis ze živnostenského rejstříku. Dále
se jedná o provázání textu zákona v souvislosti se změnou úpravy živností volných, se
změnou všeobecných podmínek provozování živnosti (§ 6), se zrušením § 7a a se změnou
místní příslušnosti živnostenských úřadů (§ 71). Z výčtu orgánů, jimž živnostenské úřady
obligatorně sdělují údaje o podnikatelích, byl vypuštěn úřad práce, neboť v praxi jsou
sdělované údaje pro potřeby tohoto úřadu nadbytečné. Navrhuje se další omezení ohlašovací
povinnosti (§ 49) ve prospěch podnikatelů, pokud jde o oznamování změn a doplnění údajů
již zapsaných v obchodním rejstříku.
K bodu 57
V návaznosti na předchozí změny se upravuje nadpis hlavy II v části čtvrté.
K bodu 58
Navržená úprava odstraňuje povinnost fyzických i právnických osob, českých
i zahraničních, podat žádost o vydání koncese pouze živnostenskému úřadu, jehož místní
příslušnost byla zákonem stanovena. Nově se zavádí možnost požádat o vydání koncese
kterýkoliv obecní živnostenský úřad na území České republiky (viz § 71).
K bodu 59
Navržené změny reagují na předchozí změny právní úpravy (přečíslování odstavců
v § 45).
K bodu 60
Ustanovení se upravuje s ohledem na změnu § 6 odst. 1 (vypuštění povinnosti žadatele o
koncesi dokládat živnostenskému úřadu neexistenci daňových nedoplatků, nedoplatků
na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti), a dále pak v návaznosti na nové ustanovení § 6 odst. 3 (zavedení
povinnosti živnostenského úřadu vyžádat si od správce Rejstříku trestů výpis
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nové věty první v § 51 odst. 1.
K bodům 61 a 62
Navržené změny reagují na předchozí změny právní úpravy (vydávání výpisu místo koncesní
listiny a přečíslování odstavců v § 47).
K bodu 63
Předmětnou úpravou dochází k nahrazení dosavadního vydání koncesní listiny
podnikateli vydáním výpisu z živnostenského rejstříku, odkazem na příslušné ustanovení
tohoto zákona (§ 47 odst. 2, 3 a 11) jsou stanoveny náležitosti výpisu z živnostenského
rejstříku vydávaného podnikateli v případě, kdy mu byla pravomocným rozhodnutím
živnostenského úřadu udělena koncese a dále je upraven (rovněž odkazem) postup při
odstraňování chyb v zápisu v živnostenském rejstříku a ve výpisu.
V návaznosti na změny uskutečněné v předchozích ustanoveních je vypuštěn pojem
„koncesní listina“ a uveden pojem „výpis“. Zároveň dochází k sladění terminologie
živnostenského zákona se správním řádem a pojem „opis“ je nahrazen pojmem „stejnopis.“
K bodu 64
Nová právní úprava s cílem odstranit nadbytečnou administrativní zátěž podnikatele
ruší povinnost podnikatele oznamovat živnostenskému úřadu změny údajů, pokud již byly
tyto změny údajů zapsány v obchodním rejstříku.
K bodu 65
Navrhovaná úprava navazuje na změny uskutečněné v předchozích ustanoveních.
Zároveň dochází k odstranění duplicitního odkazu na postup podle § 48, který je již upraven
v § 55 odst. 1.
K bodu 66
Jedná se o úpravu textu provedenou v důsledku změn v předchozích ustanoveních.
K bodu 67
Vypuštěním ustanovení o schvalování změny odpovědného zástupce při změně
rozhodnutí o udělení koncese v samostatném řízení dochází ke snížení finanční zátěže
podnikatele spočívající v povinnosti podnikatele uhradit v daném případě dva správní
poplatky. Rovněž je provedena úprava textu vycházející ze skutečnosti, že si živnostenský
úřad vždy výpis z evidence Rejstříku trestů, bude-li zapotřebí, sám vyžádá (§ 6 odst. 3).
K bodu 68
Ustanovení se terminologicky upravuje ve vazbě na to, že se nadále neužívá termín
„živnostenský list“ a „koncesní listina“.
K bodu 69
Pro zahraniční fyzické osoby, jejichž právo provozovat živnost je vázáno na povolení
k pobytu na území České republiky, se doplňuje dosud chybějící úprava, která stanovuje, že
tyto osoby jsou povinny doložit k oznámení o úmyslu pokračovat v provozování živnosti
nové povolení k pobytu na území České republiky. Pokud toto povolení není doloženo, úřad
stanoví podnikateli třicetidenní lhůtu k jeho doložení; není-li doklad doložen, oprávnění
zaniká marným uplynutím této lhůty.
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V tomto ustanovení se v souvislosti s možností činit úkony u jakéhokoliv
živnostenského úřadu ruší odkaz na původně příslušný živnostenský úřad.
K bodům 71 a 72
V případech obligatorního rušení živnostenského oprávnění pro překážku provozování
živnosti se doplňuje výjimka pro živnost volnou, spočívá-li překážka v zákazu činnosti
vysloveném soudem nebo správním orgánem. V takovém případě u živnosti volné zůstává
podnikateli zachováno právo provozovat další (nezakázané) činnosti, které živnost volná
zahrnuje.
Pro úplnost se pak v taxativním výčtu důvodů povinného rušení živnostenského
oprávnění doplňuje postup podle § 47 odst. 10, tedy případ, kdy byl živnostenský list vydán
v rozporu se zákonem.
K bodům 73 až 75
Návrh reaguje na změnu v určení místní příslušnosti živnostenských úřadů a vypouští
stanovení konkrétního příslušného živnostenského úřadu.
Návrh dále upravuje, že živnostenské oprávnění nemůže být pro neprovozování
živnosti zrušeno podnikateli, který řádně oznámil přerušení provozování živnosti.
K bodu 76
Navrhuje se zrušit povinnost dokládat k žádosti o zrušení živnostenského oprávnění
v zákonem stanovených případech souhlas správce daně, neboť se jedná o nadbytečnou zátěž
podnikatele. Dále se v § 58 ruší dosavadní odst. 6, neboť jeho obsah byl věcně přeřazen do
§ 8 (překážky provozování živnosti), kam z hlediska věcného náleží.
K bodu 77
Upravuje se, resp. upřesňuje určení místní příslušnosti obecních úřadů v souvislosti
s jejich povinností neprodleně oznámit v zákonem stanovených případech zrušení
živnostenského oprávnění na úřední desce.
K bodu 78
Jde o legislativně technickou úpravu v souvislosti s předchozími návrhy (přečíslování
odstavců).
K bodu 79
Navržená úprava sjednocuje údaje týkající se organizační složky podniku užívané
v živnostenském zákoně a v obchodním zákoníku.
K bodům 80 až 83
Úprava spočívá v provázání textu zákona v části týkající se živnostenského rejstříku
s dalšími změnami provedenými novelou.
K bodu 84
Navrhovaná úprava vypouští jako nadbytečnou lhůtu pro provedení zápisu do
živnostenského rejstříku, neboť údaje jsou do tohoto rejstříku zanášeny v okamžiku zápisu.
K bodu 85
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nedělit živnostenský rejstřík na veřejnou a neveřejnou část a nadále vést živnostenský rejstřík
jako veřejný seznam, s výjimkou přehledu o uložených pokutách a údajů o rodném čísle.
K bodům 86 a 87
Úprava navazuje na předchozí bod a souvisí se zrušením členění živnostenského
rejstříku na veřejnou a neveřejnou část. Dále se specifikují jednotlivé druhy výpisů.
K bodu 88
Úpravou se upřesňuje stávající způsob předávání dat z živnostenského rejstříku. Nově
se tak doplňuje možnost předávat údaje i na centrální adresu příslušných orgánů, je-li zřízena.
K bodu 89
Jedná se o úpravu navazující na předchozí úpravy textu zákona v § 60.
K bodům 90 a 91
Navrženou úpravou se doplňuje do výčtu údajů poskytovaných Ministerstvem vnitra
chybějící údaj o místu narození. Zároveň se jednoznačně určuje způsob využití těchto údajů
pracovníky živnostenských úřadů, a to při činnosti stanovené zákonem živnostenským
úřadům.
K bodu 92
Úprava názvu části reaguje na nové vymezení správního trestání.
K bodu 93
Úprava spočívá v odstranění dosavadní nepřesnosti textu (podmínky provozování
živnosti se podnikateli stanovují v rozhodnutí o udělení koncese, nikoliv v koncesní listině).
K bodu 94
Ruší se ustanovení umožňující kontrolovat označení provozovny také územním
finančním orgánům a celním úřadům, neboť dozorovou pravomoc by zde zcela nadbytečně
měly kromě živnostenských úřadů i další orgány dozoru. Mimo to šlo o možnost dalších
orgánů dozoru využívat zmíněná kontrolní oprávnění při správě daní, tedy při činnosti, která
z hlediska předmětu úpravy do živnostenského zákona systémově nepatří.
K bodu 95
Problematika správních deliktů je novým zněním § 61 až 64 upravena ve smyslu
požadavků Zásad správního trestání podle usnesení vlády č. 162/2002. Správní delikty jsou
tak děleny na „Přestupky“ (§ 61), jichž se může dopustit nepodnikající fyzická osoba, a na
„Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob“ (§ 62 a 63).
Výše pokut za jednotlivá porušení zákona zůstává v zásadě zachována, pouze tam, kde
stávající právní úprava stanovovala neúměrně vysokou horní hranici postihu (např. u porušení
povinnosti sdělit živnostenskému úřadu na žádost některé údaje o provozování živnosti –
pokuta až do výše 1 miliónu Kč), se horní hranice zákonné sazby snižuje a slaďuje s případy
obdobnými. Zároveň se stanovují stejné postihy za neoprávněné podnikání pro všechny
subjekty, které se ho mohou dopustit (dosud byly stanoveny rozdílné horní hranice sankcí pro
fyzické a právnické osoby). V rámci „Společných ustanovení“ (§ 64) se v souladu s cit.
usnesením vlády stanovují důvody, kdy právnická nebo fyzická osoba za správní delikt
neodpovídá, stanovují se obecná kriteria, podle kterých se postupuje při určení výměry
pokuty, dále se stanovuje i lhůta, ve které zaniká odpovědnost za správní delikt.
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řízení.
Dosavadní znění § 61 až 64 vztahující se k neoprávněnému podnikání byla návrhem
vypuštěna - jsou nadbytečná s ohledem na nové vymezení správního trestání podle výše
uvedených Zásad správního trestání.
K bodu 96
Zrušení hlavy III a IV v části páté (problematika ukládání pokut) je nutné v důsledku
nové úpravy správního trestání.

K bodu 97
Ustanovení odkazující na povinnost řídit se pracovněprávními předpisy se jako
nadbytečné zrušuje.
K bodu 98
Uvedeným doplněním § 68 se upřesňuje součinnost správních orgánů při provádění
kontroly.
K bodu 99
Původní znění § 71 se vypouští, neboť uvedená problematika je řešena správním řádem.
Navržená úprava nově stanoví místní příslušnost živnostenských úřadů. Napříště bude
moci podnikatel činit veškerá podání podle živnostenského zákona u kteréhokoli obecního
živnostenského úřadu na území České republiky, a to bez ohledu na to, jedná-li se o fyzickou
osobu, právnickou osobu, zahraniční fyzickou nebo zahraniční právnickou osobu. Tím dojde
k výraznému zjednodušení styku podnikatele s živnostenským úřadem, kdy již nebude vázán
na jediný místně příslušný obecní živnostenský úřad podle místa bydliště, sídla, atd., ale bude
moci učinit podání u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu v České republice
(§ 71 odst. 1).
V návaznosti na předchozí bylo nutno stanovit i místní příslušnost živnostenských
úřadů, pokud jde o řízení o správních deliktech a o další řízení zahajovaná z moci úřední
(§ 71 odst. 2).
Místní příslušnost živnostenských úřadů, pokud jde o plnění informační povinnosti
příslušných orgánů vůči živnostenským úřadům na základě zvláštních předpisů, se stanovuje
rovněž odkazem na správní řád, resp. na zákon o přestupcích (§ 71 odst. 3).
Dále se obecně stanovuje, že živnostenský úřad, který provede úkon, v jehož důsledku
je třeba provést zápis do živnostenského rejstříku, je příslušný k provedení tohoto zápisu
(§ 71 odst. 4).
K bodu 100
Jedná se o úpravu navazující na předchozí změny v zákoně, podle kterých si výpis
z Rejstříku trestů vyžaduje živnostenský úřad. Ustanovení § 72 se proto jako nadbytečné
zrušuje.
K bodu 101
V návaznosti na navrhované změny související se zavedením jedné živnosti volné
a její kodifikaci v příloze č. 4 zákona se zrušuje zmocnění pro vydání nařízení vlády, kterým
se stanoví seznam oborů živností volných. Dále se zrušuje zmocnění k vydání nařízení vlády
upravujícího výkon některých živností a seznam těchto živností se stanovuje přímo v zákoně.
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zkoušky, kterou lze prokázat odbornou způsobilost. V návaznosti na úpravu § 5 odst. 7 se
zrušuje zmocnění k vydání nařízení vlády omezujícího přístup osob ze třetích zemí
k provozování některých živností.
K bodu 102
Příloha č. 1 zákona - Živnosti řemeslné - navrhuje se uvést tuto přílohu v úplném
znění z důvodu snadnější orientace podnikatelské veřejnosti v právním předpise, zachovat
členění přílohy na části v návaznosti na ustanovení § 21 odst. 2, které upravuje možnost
doložit kvalifikaci přímo doklady získanými v jiném státě EU v návaznosti na zákon
o uznávání odborné kvalifikace (zákon č. 18/2004 Sb.) a na přílohu č. IV směrnice
2005/36/ES. Členění přílohy na skupiny se pro zjednodušení, zpřehlednění a nedostatečnou
vypovídací schopnost ruší. Pořadí živností se přizpůsobuje společné statistické klasifikaci
ekonomických činností v rámci Společenství (NACE Rev. 2). Oproti dosavadní právní úpravě
řemeslných živností se dále navrhují následující změny u jednotlivých živností:
Navrhuje se sloučit živnosti: „Kovářství“ a „Podkovářství“ do živnosti „Kovářství,
podkovářství“, „Zámečnictví“ a „Nástrojářství“ do řemeslné živnosti „Zámečnictví,
nástrojářství“, „Galvanizérství“ a „Smaltérství“ do „Galvanizérství, smaltérství“,
„Slévárenství“ a „Modelářství“ do „Slévárenství, modelářství“, „Opravy ostatních dopravních
prostředků“ a „Opravy pracovních strojů“ do živnosti „Opravy ostatních dopravních
prostředků a pracovních strojů“, „Truhlářství“ a „Podlahářství“ do živnosti „Truhlářství,
podlahářství“, „Zednictví“, „Montáž suchých staveb“ a „Štukatérství“ do živnosti
„Zednictví“, „Pokrývačství“ a „Tesařství“ do živnosti „Pokrývačství, tesařství“. Jedná se
o činnosti obdobného charakteru, pro jejichž provozování lze připustit i shodné požadavky na
odbornou způsobilost.
Opravy silničních vozidel včetně jejich karoserií se zařazují do živnosti „Opravy
silničních vozidel“ z důvodu umožnění komplexních oprav silničních vozidel v rámci jedné
živnosti.
Slučují se živnosti „Klempířství“ a „Oprava karoserií“ do jedné řemeslné živnosti
„Klempířství a oprava karoserií“. Jedná se o činnosti podobného charakteru s obdobnými
požadavky na odbornou způsobilost. Živnost opravy karoserií se týká širšího okruhu
strojírenských výrobků, nejen oprav karoserií motorových vozidel, a užívá obdobných
pracovních postupů jako živnost „Klempířství“.
U živnosti „Kovoobráběčství“ se upravuje název živnosti s ohledem na možnost
širšího uplatnění při obrábění různých materiálů na „Obráběčství“.
Navrhuje se sloučit řemeslné živnosti „Výroba, instalace, opravy elektrických strojů
a přístrojů“, „Výroba, instalace, opravy elektronických zařízení“ a vázanou živnost „Montáž,
údržba a servis telekomunikačních zařízení“ do řemeslné živnosti „Výroba, instalace, opravy
elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení“. Jedná se
obdobný charakter činností v oblasti elektro. Vázaná živnost „Montáž, údržba a servis
telekomunikačních zařízení“ má navíc charakter řemeslné živnosti, kde požadovanou
odbornou způsobilost podle vyhl. č. 50/1978 Sb. u této živnosti lze uplatnit až při vlastním
provozování živnosti nikoli při jejím vzniku.
Živnosti „Výroba kosmetických prostředků“, „Polygrafická výroba“ a „Fotografické
služby“ se přeřazují do živnosti volné. Regulace požadavkem na kvalifikaci není nezbytně
nutná.
Živnosti „Výroba hudebních nástrojů“ a „Opravy hudebních nástrojů“ se navrhuje
sloučit do řemeslné živnosti „Výroba a opravy hudebních nástrojů“. Jedná se o specifickou
činnost, kdy výrobci hudebních nástrojů rovněž splňují příslušnou odbornou způsobilost pro
opravy hudebních nástrojů a dělení činnosti do dvou živností není důvodné.
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o činnosti spojené s praním textilu a oděvů v průmyslových prádelnách a čistírnách.
Do řemeslných živností se nově zařazují živnosti „Montáž, opravy, revize a zkoušky
elektrických zařízení“ a „Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob
plyny“ v návaznosti na zrušení živností vázaných „Montáž, opravy, revize a zkoušky
vyhrazených elektrických zařízení“ a „Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených
plynových zařízení a plnění nádob plyny“. Činnosti mají charakter řemeslné živnosti.
Požadované oprávnění dle zákona č. 174/1968 Sb., které bylo podmínkou pro získání
živnostenského oprávnění, je vázáno na způsobilost subjektu z hlediska zabezpečení provozu
živnosti, nikoli pouze na odbornou způsobilost, která se prokazuje vzděláním a praxí fyzické
osoby. Toto oprávnění je vhodnější vyžadovat až při vlastním provozování živnosti, nikoliv
pro získání živnostenského oprávnění. Z názvu živností se vypouští slovo „vyhrazených“.
Živnost „Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny“ se
přeřazuje z živností vázaných, neboť činnost odpovídá charakteru řemeslné živnosti.
Požadované oprávnění dle zákona č. 174/1968 Sb., které bylo podmínkou pro získání
živnostenského oprávnění, je vázáno na způsobilost subjektu z hlediska zabezpečení provozu
živnosti, nikoli pouze na odbornou způsobilost, která se prokazuje vzděláním a praxí fyzické
osoby. Toto oprávnění je vhodnější vyžadovat až při vlastním provozování živnosti, nikoliv
pro získání živnostenského oprávnění. Z názvu živnosti byla vypuštěna slova „periodické
zkoušky“ pro nadbytečnost a slovo „vyhrazených“ s ohledem na záměr umožnit v rámci
živnosti provádět činnosti v uvedené oblasti v plném rozsahu.
Živnost „Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení“ se rovněž přeřazuje
ze živností vázaných. Činnosti mají charakter řemeslné živnosti. Požadované oprávnění dle
zákona č. 174/1968 Sb., které bylo podmínkou pro získání živnostenského oprávnění, je
vázáno na způsobilost subjektu z hlediska zabezpečení provozu živnosti, nikoli pouze na
odbornou způsobilost, prokazovanou vzděláním a praxí fyzické osoby. Toto oprávnění je
vhodnější vyžadovat až při vlastním provozování živnosti, nikoliv pro získání živnostenského
oprávnění.
Z názvu živnosti se vypouští slovo „vyhrazených“ a umožňuje se tak v rámci živnosti
vykonávat činnosti v oblasti zdvihacích zařízení v plném rozsahu.
Přílohu č. 2 zákona – živnosti vázané – se rovněž navrhuje uvést v úplném zně ní
z důvodu lepší orientace podnikatelské veřejnosti v právním předpise. Členě ní přílohy na
skupiny se pro zjednodušení a zpřehledně ní právní úpravy navrhuje zrušit. Pořadí živností se
přizpůsobuje společné statistické klasifikaci ekonomických činností v rámci společenství
(NACE Rev. 2). Požadovaná odborná způsobilost spočívající ve vzdě lání se terminologicky
upravuje v souladu s platnou právní úpravou školského zákona a zákona o vysokých školách.
Pro vě tší přehlednost se možnost prokázat odbornou způsobilost osvě dčením o
rekvalifikaci v kombinaci s praxí v oboru (v dosavadní úpravě §24 odst. 1) promítá přímo
do přílohy živnostenského zákona u jednotlivých živností. Umožň uje se současně prokázat
odbornou způsobilost též doklady vydanými institucemi akreditovanými podle zvláštních
právních předpisů (např. v návaznosti na zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání
výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího
vzdělávání)). U jednotlivých živností se přistupuje k úpravě délky praxe v oboru snížením
dosavadních požadavků přimě řeně k dosaženému vzdě lání. Nově se upravuje pro lepší
orientaci podnikatele odkazem na ustanovení § 7 odst. 5 živnostenského zákona namísto
dosavadního odkazu na zákon o uznávání odborných kvalifikací možnost doložit kvalifikaci
přímo doklady získanými v jiném státě EU v návaznosti na zákon o uznávání odborné
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u jednotlivých živností navrhují následující úpravy:
Živnost „Výroba slitin drahých kovů pro klenotnické a dentální účely“ se přeřazuje ze
živností vázaných do živnosti volné. Doposud požadované osvědčení podle § 48 zákona
č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, je vázáno převážně na způsobilost subjektu z hlediska zabezpečení
provozu živnosti, nikoliv na konkrétní odbornou způsobilost podnikatele. Toto osvědčení je
vhodnější požadovat až při vlastním provozování živnosti, nikoliv pro získání živnostenského
oprávnění.
Živnosti „Montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových
zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny“, „Montáž, opravy, revize a zkoušky
vyhrazených zdvihacích zařízení“ a „Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených
plynových zařízení a plnění nádob plyny“ se přeřazují ze živností vázaných do živností
řemeslných. Požadované oprávnění dle zákona č. 174/1968 Sb., které je podle současně platné
právní úpravy podmínkou pro získání živnostenského oprávnění, je vázáno na způsobilost
subjektu z hlediska zabezpečení provozu živnosti, nikoliv na odbornou způsobilost
podnikatele. Toto oprávnění je vhodnější požadovat až při vlastním provozování živnosti,
nikoliv pro získání živnostenského oprávnění.
U živnosti „Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu“ se
upřesňuje odborná způsobilost uvedením konkrétní instituce, která vydává oprávnění. Odkaz
na § 48 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., se nově
uvádí pouze v poznámce.
Živnost „Vývoj, projektování, výroba, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace
a konstrukční změny letadel, motorů, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých
pozemních zařízení“ se přeřazuje ze živností vázaných do živnosti volné. Oprávnění vydané
Úřadem pro civilní letectví, Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví, nebo jiným
členským státem podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství specifikující
rozsah je vázáno na způsobilost subjektu z hlediska zabezpečení technického vybavení
k provozování výše uvedených činností, nikoli na odbornou způsobilost podnikatele.
Oprávnění se dále vztahuje na zajištění provádění těchto činností odborně způsobilými
fyzickými osobami. Není proto důvodné vázat na tyto požadavky vznik živnostenského
oprávnění.
Živnost „Výroba, opravy a montáž měřidel“ se přeřazuje ze živností vázaných
do živnosti volné.
Požadovaná registrace Českého metrologického institutu podle
§ 19 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, která je podmínkou
provozování živnosti a podkladem pro vydání živnostenského listu, je převážně vázána na
způsobilost subjektu z hlediska zabezpečení provozu živnosti, nikoliv na odbornou
způsobilost podnikatele. Není proto důvodné vázat na tyto podmínky vznik živnostenského
oprávnění. Požadavek je vhodné uplatnit až při vlastním provozování živnosti.
Živnost „Úřední měření“ se přeřazuje ze živností vázaných do živnosti volné.
Kvalifikace je vázána na autorizaci udělenou Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii
a státní zkušebnictví, přičemž požadavky pro vydání rozhodnutí o autorizaci je z hlediska
jejich zaměření na úroveň technického a metrologického vybavení subjektu možno uplatňovat
až při vlastním provozování živnosti.
Živnost „Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení“ se
přeřazuje ze živností vázaných do živností řemeslných. Požadované oprávnění dle zákona
č. 174/1968 Sb. nebo zákona č. 61/1988 Sb., které je podle současně platné právní úpravy
podmínkou pro získání živnostenského oprávnění, je vázáno na způsobilost subjektu
z hlediska zabezpečení provozu živnosti, nikoliv na odbornou způsobilost podnikatele. Není
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vhodnější vyžadovat až při vlastním provozování živnosti, nikoliv pro získání živnostenského
oprávnění.
Živnost „Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení“ se přeřazuje ze živností
vázaných do živností řemeslných. Požadavky na odbornou způsobilost podle vyhl.
č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice lze uplatnit až při vlastním
provozování živnosti.
Z názvu živnosti „Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků
klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce
toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní
prostředí, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující a prodej chemických látek
a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické“ se vypouští pojem
„dovoz“ a jednotlivé skupiny nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků se
nahrazují jednotným pojmem „nebezpečné“ s odkazem na zákon č. 356/2003 Sb.,
o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění pozdějších předpisů. Zjednodušuje
se název živnosti, neboť odborná způsobilost není již vázána na klasifikaci nebezpečných
chemických látek a přípravků. Dovoz se v režimu živnostenského zákona zahrnuje pod
prodej, jehož regulace se omezuje pouze na prodej toxických a vysoce toxických chemických
látek a přípravků. Požadované vzdělání se na všech stupních upřesňuje uvedením oboru
vzdělání s konkrétním zaměřením.
U živnosti „Výroba a zpracování paliv a maziv“ se doplňuje možnost prokázat
odbornou způsobilost doklady o absolvování vyššího odborného vzdělání.
Živnosti „Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou
provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve
spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení“ a „Nákup, prodej a skladování
zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách*) a) nad 1000 kg skladovací
kapacity, b) nad 40 kg náplně tlakové nádoby, c) do 40 kg náplně tlakové nádoby a do
1000 kg skladovací kapacity včetně“ se přeřazují z živností vázaných do režimu živnosti
volné. Regulace prostřednictvím požadavků na kvalifikaci je nedůvodná. Veřejný zájem je
vhodnější chránit především požadavky na bezpečnost při výkonu uvedené činnosti a na
značení paliv a maziv za účelem zamezení daňovým únikům stanovenými zvláštním právním
předpisem.
Do živnosti „Projektová činnost ve výstavbě“ se navrhuje sloučit vázané živnosti
„Projektová činnost ve výstavbě“ a „Projektování jednoduchých a drobných staveb, jejich
změn a odstraňování“. Jedná se o podobné činnosti s obdobným požadavkem na odbornou
způsobilost a není důvodné řešit vstup do podnikání v této oblasti v rámci dvou živností.
Upravuje se odborná způsobilost, kterou lze nově prokázat kromě autorizace podle zákona
č. 360/1992 Sb. vždy též vzděláním v oboru zaměřeném na stavebnictví spolu s příslušnou
praxí. Odborná způsobilost pro vlastní výkon vybraných činností ve výstavbě spočívající
v autorizaci je dostatečně ošetřena zvláštním právním předpisem. Požadavky na autorizaci pro
vlastní provozování živnosti dané stavebním zákonem zůstávají zachovány.
Do živnosti „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ se navrhuje sloučit vázané
živnosti „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ a „Provádění jednoduchých
a drobných staveb, jejich změn a odstraňování“. Není důvodné řešit vstup do podnikání v této
oblasti v rámci dvou živností. Upravuje se odborná způsobilost, kterou lze nově prokázat
kromě autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb. vždy též vzděláním v oboru zaměřeném na
stavebnictví spolu s příslušnou praxí. Odborná způsobilost pro vlastní výkon vybraných
činností ve výstavbě spočívající v autorizaci je dostatečně ošetřena zvláštním právním
předpisem. Požadavky na autorizaci pro vlastní provozování živnosti dané stavebním
zákonem zůstávají zachovány.
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konkrétního dokladu prokazujícího odbornou způsobilost a instituce, která tento doklad
vydává. Odkaz na § 21 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné
způsobilosti k řízení motorových vozidel se nově uvádí pouze v poznámce.
Úprava u živnosti „Oční optika“ reaguje na zrušení vyhlášky č. 77/1981 Sb.,
o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve školství, a úpravu
kvalifikací a jejich uznávání podle platného znění zákona č. 96/2004 Sb. v návaznosti na
úpravu kvalifikací a jejich vzájemného uznávání pro zdravotnická povolání upravenou
právem ES.
U živnosti „Výkon zeměměřických činností“ se doplňuje odborná způsobilost o vyšší
odborné vzdělání. Odkaz na § 14 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, se nahrazuje
údajem o konkrétní instituci, která požadované oprávnění vydává, a nově se odkaz na tento
zákon doplňuje do poznámky.
Živnost „Posuzování vlivů na životní prostředí“ se přeřazuje ze živností vázaných do
živnosti volné. Autorizaci podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, je vhodné požadovat až při vlastním provozování živnosti, podobně jako je tomu
v případě autorizace dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
U živnosti „Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany“ se umožňuje
prokázat odbornou způsobilost též dokladem o absolvování vyššího odborného vzdělání.
Z názvu oboru živnosti „Průvodcovská činnost a) horská, b) tělovýchovná a sportovní,
c) v oblasti cestovního ruchu“ se vypouští písm. b) týkající se průvodcovské činnosti
„tělovýchovné a sportovní“. Jedná se v podstatě o činnost instruktora obsahově odpovídající
vázané živnosti „Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti“ a není důvodné
upravovat činnost ve dvou živnostech. U horské průvodcovské činnosti se odkaz na
§ 22 odst. 1 písm. e) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, nahrazuje odbornou
způsobilostí spočívající v rekvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost spolu s praxí v oboru,
nebo se umožňuje prokázat odbornou způsobilost dokladem o absolvování středního vzdělání
s maturitní zkouškou a dílčí kvalifikace pro tuto činnost podle zákona č. 179/2006 Sb.
Úprava u živnosti „Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona
o veřejných dražbách“ spočívá v doplnění odborné způsobilosti spočívající ve
vysokoškolském vzdělání nebo vyšším odborném vzdělání.
Živnost „Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování
rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na
ochranu rostlin nebo biocidními přípravky“ vznikla sloučením živností vázaných
„Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin“ a „Ošetřování rostlin,
rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu
rostlin nebo biocidními přípravky“. Jedná se o činnosti související s rostlinnou výrobou, pro
jejichž provozování se vyžaduje z části i shodná odborná způsobilost, která je upravena
zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči. V případě požadavků na odbornou
způsobilost pro hubení škodlivých organismů rostlin v potravinářských nebo zemědělských
provozech se vypouští možnost prokázat odbornou způsobilost též podle § 58 odst. 2 a 3
zákona č. 258/2000 Sb. pro neaplikovatelnost v praxi, neboť ohlášení živnosti údaj o tom,
zda je činnost provozována v potravinářských nebo zemědělských provozech, neobsahuje.
Zrušuje se možnost prokázání odborné způsobilosti vázané na období, které již uplynulo.
Živnost „Provozování cestovní agentury“ se přeřazuje z živností vázaných do režimu
živnosti volné. Po zúžení rozsahu činnosti cestovní agentury zákonem č. 214/2006 Sb. není
důvodné regulovat tuto činnost kvalifikací.
U živnosti „Geologické práce“ je obor geologických prací, pro něž je Ministerstvem
životního prostředí osvědčována odborná způsobilost, vymezen v osvědčení, které platí
pouze pro vymezený obor, a není důvodné tuto skutečnost promítat do názvu živnosti
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geologických prací již vydané živnostenské oprávnění. Upřesňuje se požadovaná odborná
způsobilost uvedením instituce, která osvědčení podle § 3 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb.
vydává. Odkaz na toto ustanovení se uvádí v poznámce, kde se ruší ustanovení týkající se
vymezení předmětu podnikání podle zákona č. 455/1991 Sb.
Živnost „Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících
regeneraci a rekondici“ se přeřazuje ze živností vázaných do živnosti volné. Není důvod
regulovat činnosti spočívající v zabezpečení provozu uvedených zařízení požadavkem na
odbornou způsobilost spočívající ve vzdělání zaměřeném na tělovýchovu a sport, která
neodpovídá technickému charakteru živnosti.
U živnosti „Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové
evidence“ úprava spočívá v umožnění prokázat odbornou způsobilost též dokladem
o absolvování vyššího odborného vzdělání a o pětileté praxi v oboru.
Živnost „Zastupování v celním řízení“ se přeřazuje ze živností vázaných do živnosti
volné. Úprava činnosti v celním zákoně, na který navazovala regulace činnosti
v živnostenském zákoně, byla vypuštěna.
U živností „Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže“, „Péče o dítě do
dvou let věku v denním režimu“, „Masérské, rekondiční a regenerační služby“
a „Provozování solárií“ se v návaznosti na úpravu kvalifikací a jejich vzájemného uznávání
pro zdravotnická povolání upravenou právem ES a na zrušení vyhlášky č. 77/1981 Sb.,
o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve školství, a na úpravu
kvalifikací a jejich uznávání podle zákona č. 95/2004 Sb. a zákona č. 96/2004 Sb. doplňuje
i dokládání odborné způsobilosti u činností, u nichž se tato váže na doložení odborné
způsobilosti z oblasti zdravotnictví. Posunuje se věková hranice dětí, o které je pečováno
v rámci vázané živnosti, ze tří let na dva roky a doplňuje se u této živnosti odborná
způsobilost ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
U živnosti „Nákup a prodej kulturních památek*) nebo předmětů kulturní hodnoty**)
se u všech stupňů vzdělání upřesňuje obor vzdělání, který je vyžadován pro provozování
uvedené činnosti.
U živnosti „Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ se
umožňuje prokázat odbornou způsobilost též vysokoškolským a vyšším odborným vzděláním
v návaznosti na úpravu v zákoně č. 309/2006 Sb.
Živnost „Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace: a) bez použití
toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou
speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských
provozech, b) v potravinářských nebo zemědělských provozech, c) toxickými nebo vysoce
toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciální ochranné
dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech“ vznikla sloučením
tří dosavadních živností upravujících danou oblast. Odborná způsobilost byla pro jednotlivé
činnosti ponechána podle dosavadní úpravy.
Živnost „Pořádání kurzů k získání znalostí k výkonu speciální ochranné dezinfekce,
dezinsekce a deratizace" se přeřazuje z živností koncesovaných do živností vázaných.
Zvláštním právním předpisem nejsou jednoznačně stanovena kritéria, která by příslušný orgán
státní správy posuzoval při vydávání stanoviska k žádosti o koncesi, ani podmínky pro
provozování živnosti. Není proto důvodné ponechávat v povolovacím režimu.
Živnost „Odborný dohled nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů
a zdrojů přírodních minerálních vod – balneotechnik“ se přeřazuje z živností vázaných do
režimu živnosti volné. Prokazování kvalifikace pro činnost balneologa je dostatečně ošetřeno
v lázeňském zákoně. Osvědčení o odborné způsobilosti vydané Ministerstvem zdravotnictví
podle § 19 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních
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souvisejících zákonů (lázeňský zákon) se vztahuje na zajištění odborného dohledu nad
využíváním a ochranou zdrojů odborně způsobilými fyzickými osobami. Není důvodné vázat
na ně vstup do živnostenského podnikání.
U živností „Zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků“ a „Podnikání v oblasti
nakládání s nebezpečnými odpady“ se umožňuje prokázat odbornou způsobilost též vyšším
odborným vzděláním.
Živnost „Nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků*) a) třídy IIb a III**),
s výjimkou kondomů, b) třídy I a IIa**), které mohou být prodávány prodejci zdravotnických
prostředků“ se přeřazuje do režimu živnosti volné. V podstatě se jedná o obchodní činnost,
pro kterou již stávající úprava v převážné většině nepožaduje kvalifikaci pro získání
živnostenského oprávnění. Pro vlastní provozování živnosti je odborná způsobilost spočívající
v proškolení prodejců výrobcem upravena zákonem č. 123/2000 Sb., a z hlediska kvalifikace
je dostačující.
Živnost „Měření účinnosti spalovacího zdroje, měření množství vypouštěných
látek a kontrola stavu spalinových cest“ se přeřazuje z živností vázaných do stávající
řemeslné živnosti „Kominictví“, v jejímž rámci již bylo možno činnost vykonávat i dle
stávající právní úpravy. K vlastnímu výkonu výše uvedené činnosti se vyžaduje podle
zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší rozhodnutí o autorizaci, čímž je veřejný
zájem dostatečně chráněn.
Živnost „Provozování lyžařských vleků“ se přeřazuje z živností vázaných do živnosti
volné. Odborná způsobilost osoby poučené podle § 8 odst. 1 vyhlášky č. 100/1995 Sb., která
je podle současně platné právní úpravy jednou z možností prokázání odborné způsobilosti pro
vstup do podnikání v dané činnosti, se ve smyslu citované vyhlášky vztahuje na všechny
osoby, které hodlají provádět vlastní obsluhu, údržbu a opravy uvedeného zařízení. Z hlediska
bezpečnosti provozu lyžařských vleků se tato regulace jeví jako dostačující a je nadbytečné
požadavek na kvalifikaci uplatňovat při vstupu do živnostenského podnikání.
Živnost „Oceňování majetku pro*): a) věci movité, b) věci nemovité, c) nehmotný
majetek, d) finanční majetek, e) podnik“ se přeřazuje z živností koncesovaných do živností
vázaných. Nastavení podmínek provozování živnosti u této živnosti přímo v živnostenském
zákoně není dostatečně konkrétní, aby mohlo plnit funkci ochrany zákazníka, a proto se
navrhuje tyto formální podmínky provozování živnosti z úpravy vypustit.

Přílohu zákona č. 3 – živnosti koncesované – se navrhuje stejně tak jako u živností
řemeslných a vázaných uvést v úplném zně ní z důvodu lepší orientace podnikatelské
veřejnosti v právním předpise. Členě ní přílohy na skupiny se pro zjednodušení a
zpřehledně ní právní úpravy navrhuje zrušit. Pořadí živností se přizpůsobuje společné
statistické klasifikaci ekonomických činností v rámci společenství (NACE Rev. 2).
Požadovaná odborná způsobilost spočívající ve vzdě lání se terminologicky přizpůsobuje
platné právní úpravě školského zákona a zákona o vysokých školách. Pro vě tší přehlednost
se možnost prokázat odbornou způsobilost osvě dčením o rekvalifikaci v kombinaci s praxí
v oboru (v dosavadní úpravě §24 odst. 1) promítá přímo do přílohy živnostenského zákona
u jednotlivých živností. Umožň uje se současně prokázat odbornou způsobilost též doklady
vydanými institucemi akreditovanými podle zvláštních právních předpisů (např. v návaznosti
na zákon č. 179/2006 Sb.). U jednotlivých živností se přistupuje k úpravě délky praxe v
oboru snížením dosavadních požadavků přimě řeně k dosaženému vzdě lání. Nově se
upravuje pro lepší orientaci podnikatele odkazem na ustanovení § 7 odst. 5 živnostenského
zákona namísto dosavadního odkazu na zákon o uznávání odborných kvalifikací možnost
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návaznosti na přílohu
č. IV smě rnice 2005/36/ES.
U živností „Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování,
uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní“, „Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava,
nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení střeliva“, „Výzkum, vývoj,
výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin“, „Provozování střelnic“,
„Provádění pyrotechnického průzkumu“, „Provádění trhacích a ohňostrojných prací“, „Výuka
a výcvik ve střelbě se zbraní“, „Služby soukromých detektivů“ a „Podniky zajišťující ostrahu
majetku a osob“ se navrhuje vypustit ze sloupce 4 Orgán státní správy, který se vyjadřuje
k žádosti o koncesi, Ministerstvo vnitra jako orgán, který se vyjadřuje ke koncesi ve vazbě na
§ 1 odst. 5 zákona č. 451/1991 Sb. (lustrační zákon). Dosavadní úprava je v současné době
neaplikovatelná. Institut spolehlivosti nebyl v živnostenském zákoně zakotven,
a vyjádření Ministerstva vnitra nebylo ve zvláštních předpisech upraveno. Proto se navrhuje
stanovit pro uvedené živnosti spolehlivost podnikatele nebo statutárního orgánu nebo členů
statutárního orgánu ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb. jako podmínku, jejíž splnění se
vyžaduje podle § 27 odst. 3 živnostenského zákona. Dále se u jednotlivých živností navrhují
následující úpravy:
Slučují se živnosti v oblasti zbraní a oblasti střeliva do jedné živnosti „Vývoj, výroba,
opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení
zbraní a střeliva“. Dochází k terminologickému zpřesnění odborné způsobilosti potřebné pro
získání živnostenského oprávnění. Doplňuje se podmínka provozování živnosti upravující
odbornou způsobilost pro nabývání výbušnin nebo výbušných předmětů pro výrobu střeliva
a nakládání s nimi. V souladu se zákonem č. 61/1988 Sb. se upřesňuje orgán, který se
vyjadřuje k žádosti o koncesi, a to pro činnosti vývoj, výroba, ničení a zneškodňování
střeliva.
Navrhuje se živnost „Provozování střelnic“ sloučit s živností „Výuka a výcvik ve
střelbě se zbraní“ z důvodu stejných požadavků na odbornou způsobilost i stejných podmínek
provozování živnosti.
U živnosti „Provádění pyrotechnického průzkumu“ dochází k terminologickému
zpřesnění odborné způsobilosti a navrhuje se vypustit nerelevantní odkaz na zákon
č. 119/2002 Sb.
Živnost „Nákup, skladování a prodej hromadně vyráběných léčivých přípravků, které
se mohou podle rozhodnutí o registraci prodávat bez lékařského předpisu i mimo lékárny“ se
navrhuje vypustit z koncesí a přeřadit do živností volných. Pro vlastní provozování této
živnosti je odborná způsobilost spočívající v proškolení prodejců výrobcem upravena
zvláštním právním předpisem a z hlediska jejich kvalifikace je dostačující.
U živnosti „Provádění trhacích a ohňostrojných prací“ dochází k terminologickému
zpřesnění u odborné způsobilosti.
Živnost „Směnárenská činnost“ se navrhuje vyloučit z režimu živnostenského zákona.
Stávající právní úprava rozlišuje směnu cizí měny za českou – v tomto případě se jedná
o koncesovanou živnost a směnu české měny za cizí – v tomto případě se jedná o volnou
živnost, přičemž provozování této volné živnosti si vyžaduje navíc i bankovní licenci.
Vyloučenou činností je již nyní směnárenská činnost provozovaná bankami. Sjednocení
úpravy přispěje k zprůhlednění podnikání v dané oblasti.
Navrhuje se sloučit koncesované živnosti „Silniční motorová doprava osobní“,
„Silniční motorová doprava nákladní“ a „Taxislužba“ z důvodu obdobného charakteru
činnosti, požadavků na odbornou způsobilost a nedůvodnosti toho, aby tyto činnosti
vyžadovaly tři koncese. Zároveň se v návaznosti na zákon o silniční dopravě vymezují
jednotlivé druhy dopravy přímo v předmětu podnikání živnosti.
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ostrahu majetku a osob“ z důvodu stejných požadavků na odbornou způsobilost a stejných
podmínek provozování živnosti.
Živnost „Oceňování majetku“ se navrhuje vypustit z koncesí a přeřadit do vázaných
živností. Nastavení podmínek provozování živnosti u této živnosti přímo v živnostenském
zákoně není dostatečně konkrétní, aby mohlo plnit funkci ochrany zákazníka, a proto se
navrhuje tyto formální podmínky provozování živnosti z úpravy vypustit. Jiný důvod pro
zařazení činnosti do koncesí z hlediska systémového není.
U živnosti „Provozování veřejných dražeb a) dobrovolných, b) nedobrovolných“ se
navrhuje ze sloupce 3 vypustit Ministerstvo pro místní rozvoj, které je jako orgán, který se
vyjadřuje k žádosti o koncesi, uvedeno systémově i ve sloupci 4.
Živnost „Pořádání kurzů k získání znalostí k výkonu speciální ochranné dezinfekce,
dezinsekce a deratizace" se navrhuje přeřadit z živností koncesovaných do živností vázaných,
protože plně odpovídá charakteru živností vázaných. Zvláštním právním předpisem nejsou
jednoznačně stanovena kritéria, která by příslušný orgán státní správy posuzoval při
vydávání stanoviska k žádosti o koncesi, ani podmínky pro provozování uvedené živnosti.
Příloha č. 4 stanoví předmět podnikání živnosti volné, do kterého spadají veškeré
podnikatelské činnosti, jež nejsou živnostmi řemeslnými, vázanými a koncesovanými tak, jak
je stanoví přílohy č. 1 až 3 živnostenského zákona, a současně se nejedná o činnosti, které
nejsou živnostmi ve smyslu § 3 živnostenského zákona.
Volná živnost zahrnuje 80 oborů činností převážně rámcově sdružujících jednotlivé
oblasti podobných a navazujících podnikatelských aktivit. Pořadí těchto oborů se
přizpůsobuje společné statistické klasifikaci ekonomických činností v rámci Společenství
(NACE Rev. 2). Pouze tam, kde v návaznosti na specifickou úpravu ve zvláštních právních
předpisech nebo se zřetelem na ochranu veřejného zájmu je nutné sledovat určité
podnikatelské aktivity provozované v rámci živnosti volné samostatně, jsou obory činnosti
koncipovány podrobněji s ohledem na sledovaný zájem.
Příloha č. 5 obsahuje seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit
pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro
výkon těchto činností. Jedná se o činnosti, u nichž z hlediska ochrany veřejného zájmu je
požadováno, aby odbornou způsobilost splňovaly všechny osoby, které příslušnou činnost
vykonávají, tedy nejen podnikatelé, ale i zaměstnanci nebo osoby v podobném pracovním
postavení. Nahrazuje seznam živností stanovený přílohou nařízení vlády č. 209/2001 Sb.,
kterým se stanoví seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze
fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost stanovenou tímto nařízením, která se
navrhuje zrušit. Navrhovaný seznam již neobsahuje živnost „Průvodcovská činnost
tělovýchovná a sportovní“, kde bylo od regulace upuštěno v návaznosti na přeřazení této
živnosti z režimu živností vázaných do živnosti volné. Živnosti jsou řazeny se zřetelem na
společnou statistickou klasifikaci ekonomických činností v rámci Společenství (NACE Rev.
2). Požadovaná odborná způsobilost spočívající ve vzdě lání se terminologicky upravuje
v souladu s platnou právní úpravou školského zákona a zákona o vysokých školách. Na rozdíl
od předchozí úpravy se doplňuje další sloupec „Poznámka“, v němž jsou uvedeny odkazy na
právní předpisy upravující problematiku dokladů k prokázání odborné způsobilosti mimo
rámec vzdělávací soustavy. V návaznosti na zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné
kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně
některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, se
umožňuje státním příslušníkům členských států EU (EHP a Švýcarské konfederace) prokázat
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vydaným dle citovaného zákona.
U živností „Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy“, „Průvodcovská činnost
v oblasti cestovního ruchu“, „Kosmetické služby“ a „Pedikúra, manikúra“ mohou státní
příslušníci členských států EU v souladu s navrhovaným ustanovením § 7 odst. 5
živnostenského zákona prokázat odbornou způsobilost také přímo doklady o kvalifikaci
získanými v jiném státě EU.
Vzhledem ke skutečnosti, že doposud nebylo přistoupeno ze strany ministerstev, do
jejichž působnosti spadají příslušná odvětví, v nichž je živnost provozována, k přípravě
vyhlášky upravující zkoušku, kterou lze prokázat odbornou způsobilost osob vykonávajících
činnosti v rámci živností „Kosmetické služby“, „Pedikúra, manikúra“, „Průvodcovská činnost
horská“, „Poskytování tělovýchovných služeb“, „Vodní záchranářská služba“, „Činnosti, při
kterých je porušována integrita lidské kůže“, „Masérské, rekondiční a regenerační služby“,
„Péče o dítě do dvou let věku v denním režimu“ a „Provozování solárií“, a ani se o jejím
vydání neuvažuje, navrhuje se dále neuvádět možnost prokázání odborné způsobilosti
dokladem o vykonání zkoušky podle vyhlášky vydané ministerstvem, do jehož působnosti
patří odvětví, v němž je živnost provozována (§ 73a odst. 2 novely živnostenského zákona).
Problematika je ošetřena zavedením možnosti prokázat vzdělání v příslušném oboru
dosažené v rámci celoživotního vzdělávání osvědčením o rekvalifikaci nebo jiným dokladem
tak, jak to umožňuje živnostenský zákon pro vstup do podnikání, případně možností uplatnit
i dílčí kvalifikaci podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. U živnosti
„Průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu“, kde byla vyhláška vydána (vyhláška
č. 295/2001 Sb.), je možnost doložit odbornou způsobilost dokladem o vykonání zkoušky
ponechána.
U živnosti „Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže“ se nově
umožňuje prokázat odbornou způsobilost též osvědčením o rekvalifikaci nebo jiným
dokladem o odborné způsobilosti pro tyto činnosti vydaným institucí akreditovanou podle
zvláštních právních předpisů nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy nebo Ministerstvem zdravotnictví.
U živností „Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže“, „Masérské,
rekondiční a regenerační služby“ a „Péče o dítě do dvou let věku v denním režimu“ se
v návaznosti na změnu právní úpravy zdravotnických povolání reaguje na změny provedené
zákony č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona
č. 125/2005 Sb., a 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 souvisejících zákonů (zákon o nelékařských
zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 125/2005 Sb., a na zrušení vyhlášky
č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve
zdravotnictví.
U živnosti „Péče o dítě do dvou let věku v denním režimu“ se posunuje věková
hranice dětí, o které je pečováno v rámci vázané živnosti, ze tří let na dva roky, doplňuje se
u této živnosti odborná způsobilost
ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách.
U živnosti „Masérské, rekondiční a regenerační služby“ se upouští od možnosti
prokázat odbornou způsobilost praxí v oboru.
K části první, čl. II
Článek II obsahuje Přechodná ustanovení k navržené novele živnostenského zákona.
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způsobem (§ 7a) stanovuje, že právo provozovat živnosti v rozsahu dosavadního oprávnění
zůstává zachováno.
Dále se stanovuje, že dosavadní živnostenská oprávnění a průkazy živnostenského
oprávnění zůstávají zachovány. Stávající průkaz živnostenského oprávnění bude nahrazen
výpisem z živnostenského rejstříku v souvislosti s oznámením první změny podnikatelem
nebo na jeho žádost.
Řízení o udělení a změně koncese, která byla zahájena přede dnem účinnosti
navrhovaného zákona a nebyla dokončena, se dokončí podle nové právní úpravy. V případě
řízení o správních deliktech se navrhuje, aby úřad postupoval podle dosavadní právní úpravy,
pokud není nová úprava pro podnikatele výhodnější (např. u porušení některých povinností
podle § 31 živnostenského zákona se nově stanovuje horní hranice možného postihu ve výši
100 000,- Kč oproti původní horní hranici 1 milion Kč).
Přechodná ustanovení dále upravují situaci, kdy došlo k přeřazení živností vázaných
do živností řemeslných; v těchto případech se nevyžaduje prokázání odborné způsobilosti
podle nové právní úpravy, pokud již byla prokázána podle původní právní úpravy.
Při sloučení ohlašovacích živností se stanovuje, že po účinnosti nové právní úpravy
má podnikatel oprávnění k provozování činnosti v plném rozsahu daném novou právní
úpravou.
Naopak v případě sloučení živností koncesovaných zůstává zachován původní rozsah
oprávnění, a to s ohledem na charakter těchto živností.
Pro podnikatele, který je držitelem oprávnění k ohlašovací živnosti volné, se
stanovuje, že je oprávněn provozovat tuto živnost podle nové právní úpravy v plném rozsahu.
Zůstává zachována možnost nahradit odbornou způsobilost dokladem o vykonání
kvalifikační zkoušky podle vyhlášky č. 154/1996 Sb., přestože se cit. vyhláška zároveň
navrhuje zrušit.
Dále se řeší v přechodných ustanoveních způsob převedení stávajících živností
volných do jedné živnosti volné a vymezení oborů činnosti v rámci této živnosti (úpravu
provede živnostenský úřad při první změně ohlášené podnikatelem nebo na jeho žádost).
Přechodná ustanovení řeší i možnost pokračovat na základě původního oprávnění
k podnikání v provozování činnosti „Projektování pozemkových úprav“, která se nově
zařazuje do živností.
K části druhé
Návrh změny Položky 24 Sazebníku správních poplatků (příloha zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích) je odůvodněn nutností reagovat na změnu
živnostenského zákona jednak v tom směru, že se označení průkazu živnostenského
oprávnění „živnostenský list“ a „koncesní listina“ nahrazuje institutem „výpis ze
živnostenského rejstříku“.
Další výrazná změna spočívá v upuštění od hrazení několika správních poplatků
v případech, kdy podnikatel ohlašuje více živností nebo podává více žádostí o koncesi
najednou. V těchto případech zaplatí podnikatel jenom jeden správní poplatek, jehož částka je
shodná pro ohlášení živnosti i pro podání žádosti o koncesi.
Stejný režim se navrhuje i pro ohlášení dalších živností nebo podání dalších žádostí
o koncesi, jakož i pro ohlášení změn v údajích uváděných v ohlášení živnosti nebo v žádosti
o koncesi. I v těchto případech podnikatel zaplatí pouze jeden správní poplatek, přestože
ohlašuje více živností ohlašovacích nebo žádá o více koncesí najednou, případně ohlašuje
najednou více změn údajů uváděných v ohlášení živnosti nebo v žádosti o koncesi.
Z poplatkové povinnosti se navrhuje vyloučit např. oznámení změny oboru činnosti u živnosti
volné, změnu podmínek provozování živnosti provedenou správním orgánem z vlastního
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rejstříku.
Přechodná ustanovení k zákonu o správních poplatcích řeší situaci, kdy správní řízení
bylo zahájeno před účinností nové právní úpravy a nebylo ke dni účinnosti nové právní
úpravy pravomocně dokončeno.
K části třetí

Změna zákona č. 159/1999 Sb. (zákon o některých podmínkách
podnikání v oblasti cestovního ruchu) reaguje na přeřazení vázané
živnosti „Provozování cestovní agentury“ do živnosti volné.
K části čtvrté
Změnou zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě dochází k odstranění
dosavadního znevýhodnění českých podnikatelů oproti podnikatelům
z jiných zemí EU. Stávající prokazování praxe pro provozování silniční
dopravy mezinárodní předložením koncesní listiny pro vnitrostátní
dopravu není v souladu se směrnicí 96/26/ES, která splnění takovéto
podmínky odborné způsobilosti nepožaduje. Navrhuje se proto splnění
této podmínky odborné způsobilosti nadále nevyžadovat. Dále se
navrhuje odstranit možnost nahradit zkoušku odborné způsobilosti
dosaženým vzděláním, neboť tato možnost v praxi působila potíže
dopravcům při prokazování způsobilosti v zahraničí.
Přechodnými ustanoveními se upravuje postup u těch osob, které prokázaly
způsobilost vzděláním podle stávající právní úpravy.

K části páté
Změna zákona č. 539/1992 Sb. (puncovní zákon) reaguje na přeřazení činnosti
z živností vázaných do živnosti volné. Splnění technických podmínek pro výrobu je možno
doložit až při vlastním provozování živnosti. Zároveň se upravuje postup Puncovního úřadu,
pokud podnikatel provozuje příslušnou činnost bez platného osvědčení.

K části šesté
Změna zákona č. 273/1993 Sb. (zákon o některých podmínkách výroby,
šíření
a archivování audiovizuálních děl) vychází ze změn
navržených v předkládané novele živnostenského zákona a reaguje na
zrušení živnostenských listů a koncesních listin a jejich nahrazení
výpisem z živnostenského rejstříku.
K části sedmé
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činnosti „Pořádání kurzů k získání znalostí k výkonu speciální ochranné dezinfekce
a deratizace“ z živnosti koncesované do živnosti vázané, pro kterou se nepožaduje povolení
orgánu státní správy jako pro získání koncese.
K části osmé
Navržená změna obchodního zákoníku reaguje na zrušení institutu provozování
živnosti průmyslovým způsobem v předkládané novele živnostenského zákona.
Dále se z důvodů snížení administrativní zátěže podnikatele nevyžaduje, aby
navrhovatel zápisu do obchodního rejstříku dokládal v případech, kdy to lze zjistit
z informačních systémů veřejné správy, skutečnost, že mu nejpozději dnem zápisu do
obchodního rejstříku vznikne živnostenské oprávnění.
K části deváté
Změna zákona č. 582/1991 Sb. (zákon o organizaci a provádění sociálního
zabezpečení) reaguje na navrženou změnu v novele živnostenského zákona týkající se
zrušení povinnosti dokládat při ohlášení živnosti a při žádosti o koncesi doklad o neexistenci
nedoplatků na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti.
K části desáté
V návaznosti na zavedení jedné živnosti volné a její úpravy v příloze
č. 4 živnostenského zákona se zrušuje nařízení vlády, kterým se stanoví seznam oborů
živností volných, a to včetně nařízení vlády, kterými bylo novelizováno pouze toto nařízení.
Dále se zrušuje nařízení vlády č. 209/2001 Sb. z důvodu zařazení předmětného
seznamu živností jako přílohy č. 5 živnostenského zákona.
Z důvodu komplexního řešení uznávání výsledků dalšího vzdělávání v zákoně
č. 179/2006 Sb. se zrušuje uvedená vyhláška č. 154/1996 Sb., a to včetně vyhlášky, kterou
byla tato vyhláška změněna.
K části jedenácté
Navrhuje se v souladu s rozhodnutím vlády stanovit datum nabytí účinnosti nové právní
úpravy tak, aby byla zajištěna potřebná legisvakanční lhůta.

V Praze dne 22. října 2007

předseda vlády
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ministr průmyslu a obchodu

