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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 některé další zákony

-2ZÁKON
ze dne…….2006,
kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a některé další 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. 635/2004 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. a zákona 253/2005 Sb., se mění takto:
1.

V § 6 odstavec 1 zní:

„(1) Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami, pokud tento
zákon nestanoví jinak, jsou:
a) dosažení věku 18 let,
b) způsobilost k právním úkonům,
c) bezúhonnost,
d) skutečnost, že fyzická osoba, pokud na území České republiky podniká nebo podnikala,
nemá na svém osobním účtu evidovány daňové nedoplatky z tohoto podnikání,
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podnikala, nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
f) skutečnost, že fyzická osoba, pokud na území České republiky podniká nebo podnikala,
nemá nedoplatky na pojistném na veřejném zdravotním pojištění.

2.

V § 6 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Skutečnosti podle odstavce 1 písm. d) a e) se prokazují potvrzením příslušného orgánu
státní správy, nebo pokud potvrzení není doloženo, ověří danou skutečnost živnostenský úřad
u příslušného orgánu státní správy nebo v příslušném informačním systému veřejné správy.
Skutečnost podle odstavce 1 písm. f) se dokládá čestným prohlášením.“.
3.

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

4.

V § 11 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ ; to neplatí, bylo-li živnostenské
oprávnění zrušeno z důvodu, že živnost nebyla provozována po dobu delší než 4 roky “.

5.

V § 11 odst. 4 písmeno b) zní:

„b) podnikatel, který je právnickou osobou, pro živnosti vyžadující splnění zvláštních
podmínek provozování živnosti (§ 7), nejedná-li se o ohlašovací živnost provozovanou
průmyslovým způsobem. Do funkce odpovědného zástupce ustanoví česká právnická
osoba osobu, která je jejím statutárním orgánem nebo jeho členem a která splňuje podmínky
pro výkon funkce odpovědného zástupce podle tohoto zákona. Zahraniční právnická osoba
ustanoví do funkce odpovědného zástupce vedoucího organizační složky podniku umístěné
na území České republiky, který splňuje podmínky pro výkon funkce odpovědného
zástupce podle tohoto zákona. Nelze-li odpovědného zástupce ustanovit z uvedených osob,
ustanovuje podnikatel odpovědného zástupce z jiných osob.“.

6.

V § 11 odst. 4 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

7.

V § 13 odst. 1 se na konci písmene b) doplňuje slovo „nebo“, v písmenu c) se slova „v
písmenu b)“ nahrazují slovy „v písmenu c)“, na konci písmene c) se čárka nahrazuje
tečkou, písmeno d) se zrušuje a pod úvodní část ustanovení odstavce 1 se vkládá
písmeno a), které včetně poznámky pod čarou č. 29 zní:
„a) správce dědictví29),

__________________________________
29)

§ 175e a § 175f občanského soudního řádu.
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Dosavadní písmena a) až c) se označují jako písmena b) až d).“.

8.

V § 13 odst. 2 a 4 se slova „písm. a) až c)“ nahrazují slovy „písm. b) až d)“.

9.

V § 13 odst. 3 se slova „písm. d)“ nahrazují slovy „písm. a)“.

10.

V § 14 větě poslední se slova „podle § 47 odst. 5, § 47 odst. 6“ nahrazují slovy „podle §
47 odst. 6, § 47 odst. 7“.

11.

V § 31 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Tato evidence musí být přístupná
v provozovně, v níž dochází k identifikaci a kde se toto zboží nachází.“.

12.

V § 31 odstavce 12 a 13 znějí:
„(12) Přerušení provozování živnosti na dobu delší než 6 měsíců je podnikatel povinen
předem písemně oznámit živnostenskému úřadu. Provozování živnosti lze přerušit vždy
nejdéle na dobu 2 let. Živnost je přerušena dnem doručení oznámení o přerušení
provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným
v oznámení.
(13) Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo
provozování živnosti přerušeno podle odstavce 12, je podnikatel povinen předem
písemně oznámit živnostenskému úřadu. V provozování živnosti je možno pokračovat
nejdříve dnem doručení oznámení o pokračování v provozování živnosti
živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.“.

13.

Za § 45 se vkládá nový § 45a, který včetně poznámek pod čarou č. 36b až 36g zní:
„§ 45a

(1) Fyzická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi
příslušném živnostenském úřadu též
a)
b)
c)
d)
e)
f)

podat přihlášku k daňové registraci nebo příslušné oznámení36b),
oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti36c),
podat přihlášku k důchodovému pojištění36d),
podat přihlášku k nemocenskému pojištění36e),
oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení36f),
podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění36g).

na

-5(2) Právnická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na
příslušném živnostenském úřadu též
a) podat přihlášku k daňové registraci nebo příslušné oznámení 36b),
b) oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení36d).
(3) Ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi, podávané podle odstavců 1 a 2, se
předkládají na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu.
(4) Živnostenský úřad předá
a)

příslušnému správci daně vykonávajícímu správu daní z příjmů údaje získané podle
odstavce 1 písm. a) a podle odstavce 2 písm. a), příslušnému orgánu sociálního
zabezpečení údaje získané podle odstavce 1 písm. b) až d), příslušnému úřadu práce
údaje podle odstavce 1 písm. e) a podle odstavce 2 písm. b), a příslušné zdravotní
pojišťovně údaje získané podle odstavce 1 písm. f),

b) ohlašovateli nebo žadateli o koncesi jeho identifikační číslo pro placení pojistného, čísla
účtů pro placení pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti a pojistného na nemocenské pojištění.
(5) Podnikatel může na příslušném živnostenském úřadě ve lhůtě stanovené zvláštními
právními předpisy oznámit též změnu údajů podle odstavce 1 a 2, pokud tak učiní současně
s oznámením podle § 49 odst. 1 nebo podle § 56 odst. 1.
(6) Údaje podle předchozích odstavců, včetně oznámení jejich změn, živnostenský úřad
předá příslušným orgánům do 5 pracovních dnů; tato lhůta počíná běžet ode dne vzniku
živnostenského oprávnění nebo ode dne, kdy byly odstraněny závady ohlášení nebo ohlášeny
změny. Tyto údaje mohou být předávány v elektronické podobě, a to též způsobem
umožňujícím dálkový přístup.

36b) § 33 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb.,
zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 255/1994 Sb., zákona č. 237/2004 Sb. a zákona
č…./2006 Sb.
36c) § 48 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění
zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 425/2003 Sb. a zákona č. 281/2004 Sb.
36d) § 48a zákona č. 582/1991 Sb., ve znění zákona č. 160/1995 Sb. a zákona č. 425/2003 Sb.
36e) § 145b odst. 2 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona
č. 160/1995 Sb.
36f) § 35 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. …/2006 Sb.
36g) § 10a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění zákona č…./2006 Sb.“.
Dosavadní poznámky pod čarou č. 36c a 36d se označují jako poznámky pod čarou 36h a 36i,
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14.

V § 46 odst. 1 se v úvodní části ustanovení za slovo „ohlášení“ vkládají slova „ , pokud
zákon nestanoví jinak“.

15.

V § 46 odst. 1 písm. a) bodě 3 se slova „ , a státy, ve kterých se dlouhodobě (více než
3 měsíce nepřetržitě) zdržoval v posledních 3 letech“ zrušují.

16.

V § 46 odst. 1 písmeno e) zní:
„e) doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístil místo
podnikání, liší-li se od bydliště (§ 5 odst. 2), nebo k objektu nebo prostorám, v němž 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,“.

17.

V § 46 odst. 2 písmena d) a e) znějí:

„d) doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba na
území České republiky sídlo, není-li ohlašovaná adresa sídla již zapsána v obchodním
rejstříku nebo jiné evidenci, pokud je tento doklad stanoven zvláštním právním
předpisem jako podmínka zápisu do této evidence; 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,
e) doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž je na území České republiky
umístěna organizační složka podniku zahraniční osoby, není-li ohlašovaná adresa již
zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, pokud je tento doklad stanoven
zvláštním právním předpisem jako podmínka zápisu do této evidence; 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,“.

18.

V § 46 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Živnostenský úřad si vyžádá u příslušných orgánů potvrzení podle § 6 odst. 1 písm. d)
nebo e), nejsou-li k ohlášení živnosti doložena. Živnostenský úřad si dále, není-li doložen
k ohlášení živnosti, vyžádá postupem podle § 72 výpis z Rejstříku trestů, stanoví-li tak tento
zákon. Tyto údaje mohou být vyžádány a předávány i v elektronické podobě, a to též
způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.
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V § 47 odst. 2 písm. f) se slova „§ 5 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 5 odst. 5“.

20.

V § 47 odst. 4 se za slova „a 46“ vkládají slova „ , s výjimkou postupu podle § 46 odst.
6“.

21.

V § 47 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) Pokud si živnostenský úřad vyžádá u příslušného orgánu státní správy nebo od Rejstříku
trestů potvrzení nebo jiný doklad potřebný k ohlášení živnosti, neběží lhůta pro vydání
živnostenského listu. Tato lhůta neběží ode dne odeslání vyžádání do dne doručení potvrzení
nebo jiného dokladu od tohoto orgánu státní správy. O této skutečnosti živnostenský úřad
informuje podnikatele bez zbytečného odkladu.“.
Dosavadní odstavce 5 až 11 se označují jako odstavce 6 až 12.
22.

V § 47 odst. 9 se číslo 7 nahrazuje číslem 8, za slovo „nevzniklo“ se vkládají slova „,
nebo o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění“ a
číslo „5“ se nahrazuje číslem „6“.

23.

V § 47 odst. 10 se za slova „podle odstavce 4“ vkládají slova „ nebo odstavce 5“.

24.

V § 48 odst. 1 se za slovo „způsobem“ vkládají slova „(§ 60 odst. 6)“, slova
„a Českému statistickému úřadu. Opis živnostenského listu zašle živnostenský úřad
též“ se nahrazují slovy „ , Českému statistickému úřadu,“, za slova „podniku
zahraniční osoby“ se vkládají slova „ ,příslušné zdravotní pojišťovně, je-li mu známa“,
a slova „podle § 47 odst. 10 a 11“ se nahrazují slovy „podle § 47 odst. 11 a 12“.

25.

V § 48 odst. 3 se slova „podle § 47 odst. 11“ nahrazují slovy „podle § 47 odst. 12“ a na
konci textu odstavce se doplňují slova „ , pokud tento zákon nestanoví jinak “.

26.

V § 49 odst. 4 se za větu první vkládá věta „ Není-li doložen výpis z Rejstříku trestů
odpovědného zástupce, a vyžaduje-li jej tento zákon, postupuje živnostenský úřad podle
§ 72.“.

27.

§ 51 zní:

„(1) Zjistí-li živnostenský úřad, že k žádosti o koncesi nejsou doloženy doklady potvrzující
skutečnosti podle § 6 odst. 1 písm. d) nebo e) nebo výpis z Rejstříku trestů, postupuje podle §

-846 odst. 6; po tuto dobu se řízení o udělení koncese přerušuje. Zjistí-li, že další náležitosti
nejsou splněny, vyzve žadatele ve lhůtě 30 dnů od doručení žádosti 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 základě písemného podnětu žadatele lhůtu i
opakovaně prodloužit. Po dobu lhůty uvedené ve výzvě se řízení o udělení koncese přerušuje.
(2) Odstraní-li žadatel závady ve stanovené nebo prodloužené lhůtě, živnostenský úřad zahájí
projednání žádosti. Neodstraní-li žadatel závady ve lhůtě, živnostenský úřad řízení zastaví.“.

28.

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

29.

V § 53 odst. 4 se slova „§ 5 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 5 odst. 5“.

V § 56 odst. 4 se slova „§ 27 odst. 2 “ nahrazují slovy „§ 27 odst. 3“ a na konci odstavce se
doplňuje věta „Není-li doložen výpis z Rejstříku trestů odpovědného zástupce, a vyžaduje-li
jej tento zákon, postupuje živnostenský úřad podle § 72.“.

30.

V § 58 odst. 2 se slova „(§ 5 odst. 4)“ nahrazují slovy „(§ 5 odst. 5 )“.

31.

V § 60 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 38c zní:

„(1) Živnostenský rejstřík je informačním systémem veřejné správy38c), jehož správcem je
Živnostenský úřad České republiky a provozovateli jsou obecní živnostenské úřady v
rozsahu stanoveném odstavci 2 až 6 a krajské živnostenské úřady v rozsahu
stanoveném odstavci 4 a 5. Živnostenský úřad České republiky do tohoto informačního
systému zapisuje další údaje statistického a evidenčního charakteru související s
provozováním živností. Za tím účelem mohou být sdružovány informace a údaje z jiných
informačních systémů a registrů.
38c) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.“.
32.

V § 60 odst. 3 se věta poslední zrušuje.

33.

V § 60 odstavec 6 zní:

a o změně

„(6) Živnostenský úřad poskytuje údaje z rejstříku orgánům uvedeným v § 48 v elektronické
podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

-9„ústřední evidence podnikatelů39)“ nahrazují slovem

34.

V § 60 odst. 7 a 8 se slova
„rejstříku“.

35.

V § 65 odst. 4 písm. b) se za slovo „údajů“ vkládají slova „a dokladů“.

36.

V § 72 se doplňují věty „Žádosti o vydání výpisu z Rejstříku trestů a výpis z Rejstříku
trestů mohou být předávány v elektronické podobě, a to též způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Správce Rejstříku trestů vydá výpis z Rejstříku trestů podle tohoto
ustanovení do sedmi dnů ode dne doručení žádosti.“.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o živnostenských úřadech
Čl. II
Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění zákona č. 286/1995 Sb.,
zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 284/2004 Sb., se mění takto:
1.

§ 2 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 5 až 5e zní:
„§ 2
Obecní živnostenský úřad

(1) Obecní živnostenský úřad vykonává činnosti v rozsahu stanoveném živnostenským
zákonem,5) plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a dále jako centrální
registrační místo
a) přijímá přihlášky k registraci nebo oznámení na základě zvláštního právního předpisu5a)
od osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění,
b) přijímá oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob
podnikajících na základě živnostenského oprávnění, a to v rozsahu stanoveném
zvláštními právními předpisy5b),
c) přijímá oznámení osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění o vzniku
volných pracovních míst nebo jejich obsazení5c),
d) přijímá oznámení a hlášení fyzických osob podnikajících na základě živnostenského
oprávnění vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném zvláštním právním
předpisem5d).
(2) Obecní živnostenský úřad předává ve lhůtě stanovené zvláštním právním předpisem5e)
podání, která obdrží podle odstavce 1, příslušným správním úřadům5f), které dále postupují
podle příslušných zvláštních právních předpisů. Přitom obecní živnostenský úřad neposuzuje
úplnost nebo věcnou správnost těchto podání.
(3) Obecní živnostenský úřad je provozovatelem5g) živnostenského rejstříku.
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5) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.
5a) § 33 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb.,
zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 255/1994 Sb., zákona č. 237/2004 Sb. a zákona č.
…/2006 Sb.
5b) § 10a zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění
zákona č. …/2006 Sb..
5c) § 35 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
5d) § 10a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č…./2006 Sb.
5e) § 45a odst. 6 živnostenského zákona.
5f) § 45a odst. 4 živnostenského zákona.
5g) § 2 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně
některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.“.

2.

V § 3 odst. 1 písm. a) se za slovo „činnost“ vkládají slova „ , a to včetně výkonu funkce
centrálních registračních míst,“.

3.

V § 3 odst. 1 písmeno e) zní:

„e) je provozovatelem5g) živnostenského rejstříku,“.
4.

V § 5 odst. 1 písmeno e) zní:

„e) je správcem5g) živnostenského rejstříku,“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o správě daní a poplatků
Čl. III
Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb.,
zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 315/1993 Sb., zákona č.
323/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 255/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb.,
zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 323/1996 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 242/1997
Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č.
159/2000 Sb., zákona č. 218/2000 Sb., zákona
č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000
Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č.

- 11 320/2001 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 322/2003
Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 440/2003 Sb., zákona č.
479/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 254/2004 Sb.,
zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č.
179/2005 Sb. a zákona č. 215/2005 Sb., se mění takto:
1.

V § 24 odst. 6 se na konci písmene m) tečka nahrazuje čárkou a vkládá se písmeno n),
které zní:

„n) obecním živnostenským úřadům (dále jen „živnostenský úřad“), ve lhůtě 7 dnů ode dne
doručení žádosti, potvrzení o tom, zda ohlašovatel živnosti nebo žadatel o koncesi má nebo
nemá na svém osobním účtu evidovány daňové nedoplatky z tohoto podnikání.“.
2.

V § 33 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který včetně poznámky pod čarou
č. 29b zní:

„(8) Poplatník, který podniká na základě živnostenského oprávnění, splní povinnosti podle
odstavců 1 a 7 též tehdy, podá-li přihlášku nebo učiní-li oznámení na živnostenském úřadu
příslušném na základě zvláštního právního předpisu29b).
Dosavadní odstavce 8 až 17 se označují jako odstavce 9 až 18.
29b) § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 570/1991 Sb., ve znění zákona č…./2006 Sb.“.
3.

V § 33 odst. 10 se za slovo „ministerstvem“ vkládají slova „ , s výjimkou plnění
registrační povinnosti nebo oznamovací povinnosti podle odstavce 8“.

4.

V § 62 odst. 7 se na konci textu odstavce doplňují slova „a pro potřeby živnostenského
úřadu doklad o tom, že fyzická osoba nemá na svém osobním účtu evidovány daňové
nedoplatky z podnikání“.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. IV
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

- 12 Sb., 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. a zákona č. 168/2005 Sb., se mění takto:
1.

V § 3 odst. 2 se na konci textu odstavce doplňují slova „a obecní živnostenské úřady
(dále jen „živnostenské úřady“)“.

2.

V § 6 odst. 4 písm. y) se na konci textu písmene doplňují 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“.“.

3.

Za § 10 se vkládá § 10a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 32c a 32d zní:
„§ 10a
Živnostenské úřady

(1) Živnostenské úřady přijímají v případech stanovených tímto zákonem od osob
samostatně výdělečně činných, které samostatnou výdělečnou činnost provozují na základě
oprávnění podle živnostenského zákona32c), oznámení o zahájení samostatné výdělečné
činnosti, přihlášky k účasti na důchodovém pojištění a na nemocenském pojištění, odhlášky
z účasti na nemocenském pojištění a hlášení podle § 48 odst. 1 písm. a) až d).
(2) Živnostenské úřady oznamují ve stanovené lhůtě32d) příslušným okresním správám
sociálního zabezpečení
a) skutečnosti podle odstavce 1, a to s uvedením dne, kdy tyto skutečnosti byly
živnostenskému úřadu sděleny,
b) vznik nebo zánik oprávnění provozovat živnost, pozastavení nebo přerušení výkonu
živnosti, a to s uvedením dne, ke kterému tyto skutečnosti nastaly.
__________________________
32c) § 9 odst. 3 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č.
85/2004 Sb. a zákona č. 425/2003 Sb.“.
32d) § 45a odst. 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění zákona č. …../2006 Sb.“.
4.

V § 11 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Orgány sociálního zabezpečení a živnostenské úřady si v mezích své působnosti
vzájemně předávají údaje potřebné k provádění sociálního zabezpečení u osob uvedených v §
10a odst. 1. Tyto údaje mohou být vyžádány a předávány i v elektronické podobě, a to též
způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.
5.

V § 14 odst. 3 písmeno k) zní:

- 13 „k) živnostenským úřadům, u nichž osoby uvedené v § 10a odst. 1 podaly oznámení
o zahájení samostatné výdělečné činnosti nebo přihlášku k účasti na důchodovém pojištění
nebo na nemocenském pojištění, identifikační číslo této osoby, čísla účtů pro placení
pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na
nemocenské pojištění a údaj o výši pojistného nebo záloh na pojistné na nemocenské
pojištění.“.
6.

Za § 48c se vkládá § 48d, který včetně poznámky pod čarou č. 60a zní:

„§ 48d
Osoba uvedená v § 10a odst. 1 může hlášení podle § 48 odst. 1 písm. a) až d)
a přihlášky a odhlášky podle § 48b odst. 2 a 3 učinit na předepsaném tiskopise60a)
u příslušného živnostenského úřadu; povinnost učinit tato hlášení u příslušné okresní správy
sociálního zabezpečení se v tomto případě považuje za splněnou.
60a) § 45a odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. …/2006 Sb.“.
7.

V § 120a se za slova „sociálního zabezpečení“ vkládají slova „ , popřípadě ve
stanovených případech (§ 48d) příslušnému živnostenskému úřadu,“.

8.

Za § 123f se vkládá § 123g, který zní:
„§ 123g

Tiskopisy60a), které v případech stanovených tímto zákonem (§ 48d) používají osoby
uvedené v § 10a odst. 1 vůči živnostenským úřadům, se vydávají po projednání s Českou
správou sociálního zabezpečení.“.
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. V
V § 35 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, se dosavadní text označuje jako
odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámek pod čarou č. 32a a 32b zní:
„(2) Oznámení podle odstavce 1 může zaměstnavatel učinit, v případě, že tak stanoví zvláštní
právní předpis32a), též u místně příslušného obecního živnostenského úřadu. Živnostenský
úřad předá oznámení příslušnému úřadu práce ve stanovené lhůtě32b).

- 14 32a) § 45a odst. 1 písm. e) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve znění zákona č…./2006 Sb.“.
32b) § 45a odst. 6 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č……/2006 Sb.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
Čl. VI
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb.,
zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona
č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu
vyhlášeného pod č. 167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona
č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 285/2002
Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona
č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003
Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č.
422/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb.,
zákona č. 168/2005 Sb. a zákona č. 253/2005 Sb., se mění takto:
1.

V § 10 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Pojištěnec, podnikající na základě
živnostenského oprávnění, splní tuto povinnost i tehdy, učiní-li oznámení příslušnému
živnostenskému úřadu17b).“.

Poznámka pod čarou č. 17b zní:
„17b) § 2 odst. 1 písm. d) zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění zákona
č…./2006 Sb.“.

2.

Za § 10 se vkládá § 10a, který včetně poznámky pod čarou č. 18a zní:
„§ 10a
Živnostenské úřady

(1) Živnostenské úřady, které přijaly oznámení podle § 10 odst. 3 věty druhé, předají
tyto údaje ve stanovené lhůtě18a) zdravotní pojišťovně, kterou ve svém oznámení pojištěnec
uvedl (dále jen „příslušná pojišťovna“).
(2) Živnostenské úřady sdělují nejpozději do 5 pracovních dnů příslušné pojišťovně vznik

- 15 prvního nebo zánik posledního oprávnění provozovat živnost a pozastavení výkonu živnosti, a
to s uvedením dne, ke kterému tyto skutečnosti nastaly.
(3) Živnostenské úřady předají na vyžádání zdravotní pojišťovně kopie dokladů, které
pojištěnec připojil ke svému oznámení podle odstavce 1.
(4) Živnostenské úřady a zdravotní pojišťovny si v mezích své působnosti vzájemně
předávají údaje potřebné k provádění veřejného zdravotního pojištění osob samostatně
výdělečně činných, které podnikají na základě živnostenského oprávnění.

18a) § 45a odst. 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve znění zákona č. …../2006 Sb.“.

3.

V § 40 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Zdravotní pojišťovny dávají podnět živnostenskému úřadu ke zrušení živnostenského
oprávnění podnikateli z důvodu neplnění závazků podnikatele platit pojistné na veřejné
zdravotní pojištění.“.
ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
Čl. VII
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění
zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona
č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb.,
zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona
č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb.,
zákona č. 138/2001 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č.
309/2002 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona
č. 455/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb. a zákona č. 123/2005 Sb., se
mění takto:

1.

V § 23 odst. 6 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f),
které včetně poznámky pod čarou č. 40c zní:

„f) živnostenským úřadům, u nichž osoby samostatně výdělečně činné podnikající na základě
živnostenského oprávnění podaly oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti, údaje
potřebné k plnění povinností podle zvláštního právního předpisu40c).
40c) Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů.“.
2.

V § 24 se doplňují odstavce 4 a 5, které včetně poznámky pod čarou č. 40d znějí:

„(4) Osoba samostatně výdělečně činná podnikající na základě živnostenského oprávnění
může oznámení uvedená v odstavci 1, jsou-li podávána při zahájení nebo ukončení výdělečné

- 16 činnosti, učinit na předepsaném tiskopise40d) u příslušného živnostenského úřadu; povinnost
učinit tato oznámení u příslušné zdravotní pojišťovny se v tomto případě považuje za
splněnou.
(5) Za den splnění oznamovací povinnosti se považuje den, ve kterém bylo oznámení předáno
příslušné zdravotní pojišťovně, nebo podáno v případech stanovených v odstavci 4
příslušnému živnostenskému úřadu, nebo den, v němž byla podána poštovní zásilka
obsahující oznámení.“.

40d) § 45a odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. …/2006 Sb.
3.

V § 28 se na konci doplňuje věta: „Tiskopisy, které v případech stanovených tímto
zákonem (§ 24 odst. 4) používají osoby samostatně výdělečně činné vůči živnostenským
úřadům, se vydávají po projednání se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České
republiky.“.

ČÁST OSMÁ
PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
Čl. VIII
1.
2.
3.

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle
dosavadních právních předpisů.
Nedokončená řízení ve věci vydání průkazu živnostenského oprávnění pro volnou
ohlašovací živnost u právnické osoby se dokončí podle živnostenského zákona, ve
znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
Rozhodnutí o pozastavení provozování volné ohlašovací živnosti u právnické osoby
z důvodu neustanovení odpovědného zástupce pozbývá právních účinků dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DEVÁTÁ
ÚČINNOST
Čl. IX
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. května 2006.
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Důvodová zpráva
1. O b e c n á

část

a) Zhodnocení platného právního stavu
Předložený návrh má za cíl zjednodušit postupy zejména při registraci podnikatele v oblasti
živnostenského podnikání. Tohoto cíle má být dosaženo snížením počtu úkonů a návštěv,
které je podnikatel povinen v souvislosti s podnikáním činit. Platná právní úprava v tomto
směru upravuje zejména následující povinnosti podnikatele.
Existence způsobilé fyzické nebo právnické osoby
Základním předpokladem pro zahájení podnikání je existence způsobilé fyzické nebo
právnické osoby. Z hlediska zahájení podnikání se v tomto směru jeví jako nejvíce
administrativně náročné založení právnické osoby. Právní úprava je v této oblasti roztříštěná
a na různé typy právnických osob jsou kladeny různé požadavky. Základní právní úprava
právnických osob je obsažena v občanském zákoníku. Jednotlivé typy právnických osob pak
upravuje obchodní zákoník v případě obchodních společností (veřejná obchodní společnost,
komanditní společnost, společnost s ručením omezeným a akciová společnost) a družstev.
Vedle těchto druhů právnických osob však mohou podnikat také další právnické osoby, které
většinou nejsou založeny primárně za účelem podnikání a podnikání tvoří pouze jejich
doplňkovou činnost. Mezi tyto právnické osoby patří zejména nadace, obecně prospěšné
společnosti, občanská sdružení, církve a náboženské společnosti atd.
Splnění všeobecných podmínek
Většina zákonů upravujících vstup do podnikání vyžaduje splnění následujících všeobecných
podmínek. U fyzických osob - dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům,
bezúhonnost, předložení dokladu o tzv. „bezdlužnosti“ vůči státu. U právnických osob obvykle se vyžaduje, aby statutární orgán nebo odpovědný zástupce splňovali všeobecné
podmínky pro fyzické osoby.
Splnění zvláštních podmínek
Obvykle se vyžaduje splnění požadavků na odbornou nebo jinou způsobilost. Požadavky
jsou v této oblasti velmi různorodé, a to zejména s ohledem na charakter prováděné činnosti
ve vztahu k její nebezpečnosti, náročnosti atp. Jednotlivé požadavky upravují zvláštní zákony.
Registrace pro daňové účely
Registrační povinnost je upravena obecně ustanovením § 33 zákona č. 337/1992 Sb.,
o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZSDP") a dalšími
zvláštními ustanoveními v zákonu o dani z přidané hodnoty (dále jen "DPH"), o spotřebních
daních (dále jen "SD") a o dani silniční. Podle § 33 odst. 1 ZSDP je povinna právnická
nebo fyzická osoba, která získá povolení nebo oprávnění k podnikatelské činnosti nebo
začne provozovat jinou samostatně výdělečnou činnost podle § 7 zákona č. 586/1992 Sb., o
daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP") podat správci daně přihlášku
k registraci do třiceti dnů ode dne, kdy je podle příslušných předpisů oprávněna
vykonávat podnikatelskou činnost nebo počne vykonávat jinou samostatnou výdělečnou
činnost (včetně takové, k jejímuž výkonu není nutno mít žádné oprávnění).¨
Evidence pro účely sociálního zabezpečení
Tuto evidenci provádějí okresní správy sociálního zabezpečení. Okruh osob účastných na
sociálním zabezpečení vymezuje zejména zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
Evidence pro účely všeobecného zdravotního pojištění
Tuto evidenci provádějí příslušné zdravotní pojišťovny. Povinnosti v této oblasti vymezují
zejména zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění
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a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Plnění oznamovací povinnosti a dalších povinností vůči úřadům práce
Tyto povinnosti upravuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů.
Plnění dalších povinností uložených zvláštními právními předpisy
Do této oblasti patří široký okruh povinností, které právní řád ukládá podnikateli při výkonu
podnikatelské činnosti. Jde zejména o povinnosti uložené v oblasti dodávky energií, ochrany
životního prostředí, stavebního zákona, hygieny, bezpečnosti zdraví při práci, pracovně
právních předpisů, evidence motorových vozidel atp. Velmi často jsou tyto požadavky
zahrnuty v zákonech uvedených v následující části, ale někdy jde i o požadavky další,
vyplývající ze zákonů, kde není obsažena zvláštní úprava určité podnikatelské činnosti.
Předložený návrh se dotýká zejména následujících právních předpisů







zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů
zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění
pozdějších předpisů
zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
b) Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy

Navrhovaná právní úprava v souladu s cíly projektu ZAP uvedenými ve vládou schváleném
způsobu řešení (usnesení vlády č. 1006 ze dne 20. 10. 2004) soustřeďuje některé úkony, které
musí v současné době činit podnikatel odděleně, do jednoho místa. Tímto místem je CRM na
úrovni obecních živnostenských úřadů. Hlavním principem předloženého návrhu je větší
efektivita postupu při přijímání jednotlivých oznámení od podnikatele v procesu jeho
registrace. Podnikatel tedy již nebude předně nucen předkládat při oznámeních některé
doklady, které osvědčují skutečnosti veřejné správě již známé. Konkrétně půjde o zavedení
možnosti, aby si sám živnostenský úřad obstaral výpis z Rejstříku trestů a tzv. potvrzení
o bezdlužnosti. V počátku budou tyto doklady získávány na základě písemné žádosti podané
přímo živnostenským úřadem, a to většinou v elektronické podobě. Následně se předpokládá,
že tyto skutečnosti bude veřejná správa ověřovat formou komunikace registrů veřejné správy
a sdílením jednotlivých dat. K ověření tedy již nebude třeba zasílat žádost, ale ověření
provede živnostenský úřad pomocí živnostenského rejstříku, který bude přímo komunikovat
s Rejstříkem trestů a dalšími registry veřejné správy. Plné zavedení tohoto cílového stavu
bude možné až po přijetí obecné právní úpravy sdílení dat ve veřejném sektoru, která je
v současné době ve stádiu vládou schváleného věcného záměru. Dalším předpokladem pro
plnou funkčnost bude vznik některých informačních systémů, a to zejména „registru dlužníků
státu“. Předložený návrh umožňuje základní fungování projektu ZAP již v době před přijetím
výše uvedených opatření, a to formou písemné (zejména elektronické) komunikace mezi
úřady veřejné správy.
Mimo shora uvedeného je základním principem předloženého návrhu jiný přístup k získávání
informací od podnikatele a jejich následné zpracování. Pokud bude podnikatel provádět úkon
prostřednictvím CRM budou od něho potřebné informace získány na jednotném formuláři.
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komunikace, „distribuci“ těchto údajů věcně příslušným orgánům veřejné správy. Oproti
současnému stavu nebude tedy docházet k duplicitním úkonům, kdy například podle
živnostenského zákona musí jednak živnostenský úřad zasílat kopii živnostenského listu
příslušnému finančnímu úřadu a následně je podnikatel do 30-ti dnů povinen provést na
finančním úřadu daňovou registraci. Po přijetí předloženého návrhu dojde k podstatnému
zjednodušení, kdy například zmíněná daňová registrace bude provedena přímo na CRM, které
přijme potřebné údaje a odešle je finančnímu úřadu, a to již bez nutnosti návštěvy podnikatele
na tomto úřadu.
Po přijetí navržené právní úpravy dojde k zjednodušení komunikace podnikatele s veřejnou
správou jako takovou a zároveň dojde k efektivnější komunikaci mezi orgány veřejné správy.

c) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy
Pokud má být dosaženo cíle stanoveného v projektu ZAP je nezbytně nutné přijmout opatření
ve formě novelizace některých stávajících právních předpisů. Povinnosti podnikatele
i jednotlivá oprávnění orgánů státní správy jsou vždy stanoveny zákonem. Snížení počtu
úkonů a návštěv na úřadech pro podnikatele může být dosaženo jedině modifikací povinností
podnikatelů a oprávnění úřadů daných příslušnými zákony.
Předložený návrh vychází z principu minimálních zásahů do stávající právní úpravy při
dosažení stanoveného záměru. Celý návrh je koncipován jako fakultativní možnost, která se
podnikateli nabízí. Výhody systému soustředění některých úkonů do CRM tedy podnikatel
může a nemusí využít. Pokud se podnikatel z jakéhokoli důvodu rozhodne komunikovat
přímo s finančním úřadem, okresní správou sociálního zabezpečení nebo úřadem práce, může
tak i nadále činit. V tomto směru tedy zůstává zachována dosavadní právní úprava. Návrh
upravuje pouze technické a procesní předpoklady pro fungování CRM, která některé úkony
provádí přímo bez další „účasti“ podnikatele.
Z výše uvedeného je jednoznačně patrné, že navržená opatření nebylo možno provést jinak,
než změnou některých dosavadních zákonných ustanovení.

d) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem
České republiky
Předložený návrh nezasahuje do ústavního pořádku České republiky a je s ním v plném
souladu.

e) 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.
Na předložený návrh se právo Evropských společenství a Evropské unie nevztahuje.

f) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní
úpravy
Níže uvedené vyčíslení dopadů na veřejné rozpočty a dopad na podnikatele vychází
z podkladů získaných dotazníkovým šetřením na všech živnostenských úřadech. Takto
získané údaje byly dále konzultovány a upraveny ve spolupráci s šesti vybranými
živnostenskými úřady. Podnikatelé se k danému vyčíslení mohli vyjádřit prostřednictvím
zástupců v RRPP v průběhu neformálního připomínkového řízení. Přes snahu maximálně
optimalizovat vyčíslení dopadů do jednotlivých oblastí je třeba konstatovat, že konkrétní
dopady nelze vyčíslit zcela přesně. Důvodem možných nepřesností je především velká
různost podkladových údajů, které uvádějí živnostenské úřady a podnikatelé, a to zejména
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Ministerstvo průmyslu a obchodu z průměrných hodnot náročnosti jednotlivých údajů.
K výpočtu těchto hodnot byly použity obvyklé matematické postupy.
Dopad na veřejné rozpočty
Dopad předloženého návrhu na veřejné rozpočty je třeba rozdělit v závislosti na časový
horizont hodnocení tohoto dopadu. Z pohledu střednědobého a dlouhodobého bude plné
fungování CRM v projektu ZAP znamenat jednoznačné snížení nároků na veřejné rozpočty.
Hodnocení tohoto dopadu bude možné provést až v návaznosti na plné fungování CRM po
přijetí všech opatření. 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 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, čas nutný
k ověření atp. Dosažení tohoto stavu bude závislé, mimo jiné, také na postupu elektronizace
státní správy a přijetí obecné právní úpravy o sdílení dat veřejných informačních systémů.
V současné době se jeví jako reálné dosažení tohoto stavu v horizontu cca pěti let.
Z hlediska krátkodobého dopadu je třeba v souvislosti s předloženým návrhem počítat
s náklady, které bude třeba hradit z rozpočtů obcí s rozšířenou působností, které jsou
pověřeny výkonem státní správy v oblasti živnostenského podnikání. V této souvislosti půjde
zejména o náklady na vybavení obecních živnostenských úřadů potřebnou technikou
a potřebným datovým propojením v rámci zavádění nového živnostenského rejstříku. Náklady
v první fázi, která je již realizována, nese v současné době především Ministerstvo průmyslu
a obchodu, které hradí vývoj nového programového vybavení, zřízení hostingového centra
a náklady na migraci dat do nového systému.
Ministerstvo průmyslu a obchodu v tomto směru počítá, v posledním čtvrtletí roku 2005 a v
roce 2006, s poskytnutím finančních prostředků na vybavení obecních živnostenských úřadů v
objemu přibližně 35 mil. Kč. Tyto finanční prostředky budou kryty z rozpočtové kapitoly
Ministerstva průmyslu a obchodu. V této souvislosti se dále počítá s financováním zlepšení
datového připojení obecních úřadů. Tento projekt je v současné době projednáván s
Ministerstvem informatiky a Ministerstvem práce a sociálních věcí. V souvislosti s provozem
registru živnostenského podnikání se počítá s náklady na zlepšení datového připojení
přibližně ve výši 50 mil. Kč. O způsobu financování projektu na zlepšení datového připojení
obcí se zatím jedná.
Kromě úhrady těchto nákladů si projekt ZAP vyžádá v počátečním období také nárůst
pracnosti získání údajů od podnikatele. Zejména při vstupu do podnikání bude třeba počítat
s delší dobou, kterou bude muset pracovník obecního živnostenského úřadu věnovat
vlastnímu jednání s podnikatelem. Podle ověřování této doby na šesti pilotních
živnostenských úřadech a na základě plošného dotazování u všech obecních živnostenských
úřadů je třeba počítat s prodloužením doby cca o 30 minut při registraci jednoho podnikatele.
S ohledem na počet pracovníků živnostenských úřadů pověřených registrací podnikatelů
a počet registrací nových podnikatelů a registrací změn za posledních pět let, který činí 232
505 případů půjde o zvýšení nákladů cca o 40 mil. Kč ročně.
S ohledem na výše uvedené bude podle našeho názoru nutné posílit obecní rozpočty
příslušných obcí o zmíněnou částku. Dopad na obecní rozpočty bude v příštím roce pokryt
také zvýšením příspěvku na výkon státní správy pro pověřené obecní úřady, s kterým je
počítáno v návrhu státního rozpočtu na rok 2006. Posílení těchto rozpočtů by mělo být
dočasné, a to do doby zavedení plného sdílení dat živnostenského rejstříku a dalších
veřejných informačních systémů.
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zpráv sociálního zabezpečení, finančních úřadů a zdravotních pojišťoven. Činnosti spojené s
předloženým návrhem budou vykonávány v obdobném rozsahu jako nyní s tím rozdílem, že v
některých případech nebude adresátem výstupu přímo podnikatel, ale příslušný živnostenský
úřad.
Dopad na podnikatelské prostředí
Předložený návrh je pilotním projektem pro implementaci metody pro hodnocení dopadů
regulace (RIA) podle usnesení vlády č. 420 ze dne 13. dubna 2005. Návrh zákona byl
zpracován v souladu se směrnicí pro hodnocení dopadů regulace, která byla schválena
uvedeným usnesením vlády. Aplikace metody RIA v souladu se směrnicí si neklade za cíl
precizně kalkulovat dopady navrhované právní úpravy, smyslem této metody je především
díky činnostem souvisejících s analýzou přispět ke zkvalitnění podkladů pro rozhodování
vlády (Parlamentu) - jedná se o takové činnosti jako je kladení si nejrůznějších otázek
souvisejících s tématem, porozumění praktickým důsledkům, přezkoumávání předpokladů,
konzultace a diskuse se zainteresovanými stranami atd.
V souvislosti s přípravou tohoto návrhu byly v oblasti hodnocení dopadů na podnikatelské
prostředí konzultovány všechny živnostenské úřady, Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu
a dopravy, Asociace malých a středních podniků a Euro-Czech forum. Při stanovení míry
dopadu vycházel předkladatel z časové náročnosti jednotlivých úkonů, která byla zjištěna
podrobným dotazníkovým šetřením na všech obecních živnostenských úřadech. Zjištěná
časová náročnost byla dále finančně ohodnocena na základě údajů o průměrné mzdě v České
republice. Tyto údaje vychází z oficiálních zjištění Českého statistického úřadu. Zjištěná míra
dopadu byla následně konzultována v průběhu neformálního připomínkového řízení s výše
uvedenými podnikatelskými svazy. V průběhu těchto konzultací, v neformálním
připomínkovém řízení a ani v řádném meziresortním připomínkovém řízení nebyly k výši
dopadů navržené regulace vzneseny živnostenskými úřady a ani citovanými podnikatelskými
svazy žádné připomínky. Podrobné výsledky připomínkového řízení jsou uvedeny v přiložené
tabulce v části čtvrté tohoto materiálu.
Předložený návrh bude mít kladný dopad na podnikatelské prostředí v České republice.
Přijetím navrhovaných změn se sníží počet úkonů a návštěv na úřadech, které je podnikatel
nucen činit v současné době. Pokud bychom porovnali například registraci nového
podnikatele, který je fyzickou osobou a hodlá provozovat volnou živnost, je možné dojít
k následující úspoře nákladů oproti současnému stavu.
Postup a náklady podle současné právní úpravy
Vzhledem k tomu, že pro vstup do podnikání je nutné vyplnit více formulářů, z nichž
velká část údajů je pro všechny formuláře stejná, a tyto formuláře odevzdat na více místech,
lze usuzovat na vznik následujících nákladů. Samotné vyplnění údajů potřebných pro ohlášení
živnosti nebo žádost o koncesi, základní registrace na OSSZ, základní daňová registrace
a oznámení vůči zdravotní pojišťovně, zabere novému podnikateli zhruba 60 minut. Bude-li
uvažována průměrná doba 30 minut strávená na každém úřadě nebo instituci a zhruba dvě
hodiny potřebné na dopravu na každé z těchto míst, celkový čas bude činit 11 hodin. Při
průměrných mzdových nákladech odvozených z průměrné hodinové mzdy za rok 2004, která
činila 120 Kč, jsou náklady na vstup do podnikání v tomto případě 1 782 Kč. Bude-li pro
tento příklad uvažován průměrný počet nově vzniklých podnikatelů za poslední tři roky, který
činí 80 964, předpokládané náklady na vstup do podnikání budou činit více jak 144 mil. Kč.
Postup a náklady podle navrhované právní úpravy
Po navrhované právní úpravě dojde k výrazné úspoře času pro začínajícího
podnikatele, neboť veškeré údaje uvedené v předchozím případě budou předávány na
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potenciálním podnikatelem pouze jednou. Tím se zhruba ušetří 1/3 času při uvádění informací
a tak doba vyplnění jednotného formuláře bude 40 min. Tím, že tyto informace budou
předávány na jednom místě, ušetří se také čas strávený na cestě. V tomto případě se započítají
pouze 2 hodiny na cestu do Centrálního registračního místa. Připočte-li se dalších 30 minut
navíc strávených na tomto místě, celkový čas, který podnikatel stráví prováděním úkonů
spojených s registrací bude přibližně 3 hodiny. Podle metodiky výpočtu nákladů použité v
předchozím případě se dají odvodit předpokládané náklady na vstup do podnikání přes 41
mil. Kč, což představuje úsporu proti současnému stavu téměř 103 mil. Kč ročně.
Sociální dopady a dopady na životní prostředí
Předložený návrh nebude mít žádné přímé sociální dopady ani dopady na životní prostředí.
Návrh může mít nepřímý kladný vliv na životní prostředí, protože staví na elektronické
komunikaci a z velké části odbourává klasickou „papírovou“ komunikaci veřejné správy
s podnikateli i veřejné správy navzájem. Ve střednědobém horizontu lze tedy počítat
s výraznou úsporou spotřeby papíru související s administrací dané oblasti veřejné správy.
Vzhledem k otázce rovné příležitosti žen a mužů navrhovaná opatření žádné dopady nemají.
2. Z v l á š t n í č á s t
K Čl. I bod 1
V návaznosti na hlavní cíle projektu ZAP dochází k přeformulování všeobecných podmínek
provozování živnosti. Po věcné stránce se upřesňuje stávající úprava dokladů
o
„bezdlužnosti“ tak, že se omezuje pouze na nedoplatky z podnikání. Změněna je i dikce
ustanovení písmene d) a e) tak, že se již nepředkládá „doklad“ o skutečnostech zde
uvedených, ale konstatuje se, že všeobecnou podmínkou je prokázání určité skutečnosti.
V návaznosti na další ustanovení se počítá s tím, že tyto skutečnosti bude moci ověřit i přímo
živnostenský úřad tím, že sám požádá o potvrzení příslušný úřad nebo zjistí danou skutečnost
z příslušného veřejného informačního systému. Ministerstvo průmyslu a obchodu v této
souvislosti předpokládá, že v budoucnu dojde k vytvoření registru dlužníků státu. Tímto
způsobem by se velmi zpřesnila evidence dlužníků a údaje o tzv. „bezdlužnosti“ by bylo
možno rychle ověřit. Nově se mezi všeobecné podmínky provozování živnosti řadí též
„bezdlužnost“ v oblasti pojistného na veřejném zdravotním pojištění.
K Čl. I bod 2
Jde o nové ustanovení, které v návaznosti na předchozí úpravu umožňuje různé způsoby
prokázání tzv. „bezdlužnosti“. V praxi bude tímto ustanovením umožněno, aby o potvrzení
o „bezdlužnosti“ požádal přímo živnostenský úřad. Po zřízení registru dlužníků státu bude
možno dané údaje ověřovat přímo v tomto registru. „Bezdlužnost“ na veřejném zdravotním
pojištění se navrhuje dokládat čestným prohlášením.
K Čl. I bod 3
Úprava spočívá v provázání textu zákona s dalšími změnami provedenými novelou.
K Čl. I bod 4
Ustanovení tohoto bodu ruší omezení možnosti vykonávat funkci odpovědného zástupce
osobě, které bylo její živnostenské oprávnění zrušeno z důvodu neprovozování živnosti po
dobu delší než 4 roky.
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V souvislosti s širším pojetím zjednodušování administrativy se navrhuje zrušit obligatorní
povinnost ustanovovat odpovědného zástupce v případě volných živností pro právnické
osoby. Přijetím navrženého ustanovení dojde k sjednocení právní úpravy institutu
odpovědného zástupce pro právnické a fyzické osoby. Obsah stávajícího písmene c) z § 11
odst. 4, který se navrhuje vypustit, je zahrnut do nového znění písmene b).
K Čl. I bod 7
Uvedeným ustanovením se vypouští z § 13 text, který správci dědictví umožnil pokračovat v
provozování živnosti při úmrtí podnikatele pouze za předpokladu, že byl
k tomuto
účelu ustanoven orgánem, který projednává dědictví. Navržená úprava reaguje na novelu
občanského zákoníku provedenou zákonem č. 554/2004 Sb. (správce dědictví může být
ustanoven i zůstavitelem).
K Čl. I bod 8 a 9
Úprava spočívá v provázání změn navržených v § 13 odst. 1 do dalších odstavců
tohoto ustanovení.
K Čl. I bod 10
Úprava spočívá v provázání textu zákona s dalšími změnami provedenými novelou.
K Čl. I bod 11
Jde o ustanovení, které určuje, že údaje o evidenci použitého zboží, resp. zboží bez dokladu
nabytí, musí být k dispozici tam, kde se nachází zboží, které této identifikaci podléhá a kde
také k uzavírání smluvního vztahu ohledně takového zboží dochází.
K Čl. I bod 12
Navrženou změnou se odstraňuje nepřesnost stávající právní úpravy při přerušení
provozování živnosti podnikatelem..
K Čl. I bod 13
Jde o nové ustanovení, které upravuje soustředění činností pod CRM. Přijetím tohoto
ustanovení bude umožněno, aby podnikatel mohl činit na živnostenském úřadě
prostřednictvím služby CRM i některé úkony vůči finančnímu úřadu, okresní správě
sociálního zabezpečení, úřadu práce a zdravotní pojišťovně. Návrh v tomto směru dále řeší
některé aspekty komunikace mezi jednotlivými shora uvedenými úřady a institucemi.
Z hlediska projektu ZAP jde o základní ustanovení, které má po legislativní stránce umožnit
fungování živnostenských úřadů jako CRM.
K Čl. I bod 14
Jde o zpřesnění stávajícího textu zákona ve vazbě na navrhovanou právní úpravu.
K Čl. I bod 15
V souvislosti s širším pojetím zjednodušování administrativy se navrhuje upravit způsob
prokazování bezúhonnosti u cizinců z třetích zemích, a to tak, aby nadále nebyli povinni
dokládat bezúhonnost i dokladem ze států dlouhodobého pobytu v posledních
3 letech.
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K Čl. I bod 16
Předložený návrh v tomto směru zjednodušuje stávající právní úpravu a sjednocuje
prokazování právního důvodu pro užívání prostor, ve kterých má podnikatel místo podnikání,
s úpravou obsaženou v obchodním zákoníku v § 37 odst. 2.
K Čl. I bod 17
V rámci zjednodušení administrativy navržené ustanovení odstraňuje duplicitní prokazování
právního důvodu pro užívání prostor, kde má právnická osoba sídlo či organizační složku
podniku v těch případech, kde došlo k prokázání právního důvodu již při zápisu do
obchodního rejstříku či jiné evidence. Zároveň i u právnických osob dochází
k
zjednodušení a ke sjednocení prokazování právního důvodu pro užívání sídla (organizační
složky podniku) s úpravou obsaženou v obchodním zákoníku v § 37 odst. 2.
K Čl. I bod 18
Navržené ustanovení má za cíl umožnit živnostenskému úřadu, aby při ohlášení živnosti
získal potřebné doklady bez nutnosti přímé účasti žadatele. Přijetím tohoto návrhu dojde ke
snížení administrativní zátěže podnikatelů.
K Čl. I bod 19
Navrženou změnou se odstraňuje nepřesnost stávající právní úpravy.
K Čl. I bod 20
Navrženým textem se doplňuje stávající text zákona ve vazbě na nově navrhovanou právní
úpravu.
K Čl. I bod 21
V souvislosti s postupem uvedeným v § 45a se navrhuje stavění procesních lhůt
v
případech, kdy si živnostenský úřad bude vyžadovat údaje od dalších úřadů. Tímto opatřením
má být zabráněno případům, kdy nebude z objektivních důvodů možno splnit lhůtu pro
vydání živnostenského listu podle živnostenského zákona.
K Čl. I bod 22
Navrženou změnou se odstraňuje neúplnost stávající právní úpravy a doplňuje se úprava pro
další druh negativního rozhodnutí o ohlášení živnosti zahraniční fyzickou osobou, u níž
vzniká právo provozovat živnost až dnem zápisu do obchodního rejstříku. Zároveň se
legislativně slaďuje toto ustanovení s předchozími návrhy.
K Čl. I bod 23
Navržená úprava reaguje na vložení nového odstavce 5 v § 47 (viz bod 21).
K Čl. I bod 24
V souvislosti s plněním funkce CRM se upravuje způsob předávání informací ze
živnostenského úřadu ostatním úřadům, včetně vymezení okruhu subjektů, kterým se tyto
informace předávají.
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Navržená úprava spočívá v provázání textu zákona s dalšími změnami provedenými novelou.
K Čl. I bod 26
Navržené znění umožňuje u ohlašovacích živností živnostenskému úřadu vyžádat si výpis z
Rejstříku trestů (viz § 72) i v případě, že se jedná o postup při změně odpovědného zástupce.
K Čl. I bod 27
Navržené ustanovení má za cíl v řízení o koncesi umožnit živnostenskému úřadu získání
některých potřebných dokladů bez nutnosti přímé účasti žadatele. Úprava se zároveň slaďuje
s úpravou nového správního řádu.
K Čl. I bod 28
Jde o legislativně technickou úpravu v souvislosti s předchozími návrhy.
K Čl. I bod 29
Navrhované ustanovení odstraňuje nepřesnost stávající právní úpravy.
K Čl. I bod 30
Navrhované ustanovení odstraňuje nepřesnost stávající právní úpravy; zároveň se
živnostenskému úřadu umožňuje u koncesovaných živností vyžádat si výpis z Rejstříku trestů
(viz § 72) i v případě, že se jedná o postup při změně odpovědného zástupce.
K Čl. I bod 31
Navrženou změnou se odstraňuje nepřesnost stávající právní úpravy.
K Čl. I bod 32
Návrh v tomto bodě upravuje stávající znění zákona tak, aby bylo v souladu s obecnou právní
úpravou informačních systémů veřejné správy podle zákona č. 365/2000 Sb.,
o
informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
K Čl. I bod 33
Návrh v tomto bodě reaguje na skutečnost, že se ze zákona o živnostenských úřadech
vypouští pojem „ústřední evidence podnikatelů“, dále na integraci evidence podnikatelů a na
vytvoření jediného centrálního registru (živnostenský rejstřík).
K Čl. I bod 34
Návrh upravuje způsob poskytování dat ze strany živnostenského úřadu. Smyslem tohoto
návrhu je soustředit poskytování dat způsobem umožňujícím dálkový přístup. Návrh v tomto
směru přináší efektivní a ekonomický způsob výměny dat mezi orgány veřejné správy.
K Čl. I bod 35
Jde o úpravu související s návrhem obsaženým v bodě 34. Návrh věcně nemění stávající stav,
ale zpřesňuje dikci zákona v souvislosti s obecnou právní úpravou obsaženou v zákoně č.
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znění pozdějších předpisů.
K Čl. I bod 36
Návrh zpřesňuje stávající text zákona ve vazbě na znění § 49.
K Čl. I bod 37
V souvislosti se zefektivněním činnosti živnostenských úřadů a funkcí CRM se upravuje
komunikace živnostenského úřadu a Rejstříku trestů.
K Čl. II bod 1
V souvislosti se zřízením CRM na obecních živnostenských úřadech se navrhuje doplnění
stávajících kompetencí obecních živnostenských úřadů. Kromě základního cíle umožnit
právní podmínky pro plnění funkce CRM, jsou v návrhu zohledněny také změny právní
úpravy v kompetencích obecních živnostenských úřadů, které nastaly od poslední novelizace
zákona o živnostenských úřadech. Upravena je také dikce ve vztahu
k
živnostenskému rejstříku, a to tak, že je toto ustanovení dáno do souladu s právní úpravou
obsaženou v zákoně č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
K Čl. II bod 2
Ustanovení tohoto bodu jednoznačně vymezuje kompetenci krajských živnostenských úřadů
ve vztahu k obecním živnostenským úřadům při výkonu koordinační a metodické činnosti v
rámci CRM.
K Čl. II bod 3 a 4
Jde opět o úpravu dikce zákona s ohledem na právní úpravu obsaženou v zákoně
č.
365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
K Čl. III bod 1 a 4
V souvislosti se zřízením CRM je zpřesněna kompetence finančních úřadů v oblasti vydávání
potvrzení živnostenským úřadům o tom, že fyzická osoba nemá na svém osobním účtu
evidovány daňové nedoplatky z podnikání.
K Čl. III bod 2 a 3
Předložený návrh v tomto bodě umožní podnikateli provést příslušné úkony, kterými splní
svoji povinnost vůči finančnímu úřadu, na živnostenském úřadě.
K Čl. IV bod 1
V souvislosti se zřízením CRM se doplňuje stávající právní úprava o obecní živnostenské
úřady, jako další orgány působící na úseku sociálního zabezpečení.
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V souvislosti se zřízením CRM se doplňuje kompetence okresních správ sociálního
zabezpečení v oblasti vydávání potvrzení též obecním živnostenským úřadům o tom, že
fyzická osoba nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti.
K Čl. IV bod 3
V souvislosti se zřízením CRM se upravuje kompetence živnostenských úřadů v oblasti
organizace a provádění sociálního zabezpečení a stanoví se jim další oznamovací povinnosti
příslušným okresním správám sociálního zabezpečení. Návrh má v tomto směru umožnit
právní podklad pro fungování CRM.
K Čl. IV bod 4 a 5
V návaznosti na plnění funkce CRM se upravuje rozsah komunikace mezi orgány sociálního
zabezpečení a živnostenskými úřady.
K Čl. IV bod 6 až 8
V souvislosti se zřízením CRM se upravuje způsob provádění hlášení v oblasti sociálního
pojištění na živnostenských úřadech. Zároveň se upravuje spolupráce Ministerstva průmyslu a
obchodu s Českou správou sociálního zabezpečení v oblasti vydávání tiskopisů používaných
na CRM.
K Čl. V
V návaznosti na plnění funkce CRM se upravuje možnost, aby podnikatel mohl oznámení
vůči úřadům práce učinit také u místně příslušného obecního živnostenského úřadu.
K Čl. VI bod 1 a 2
V návaznosti na plnění funkce CRM se upravuje možnost, aby podnikatel mohl oznámení
vůči příslušné zdravotní pojišťovně učinit také u místně příslušného živnostenského úřadu.
Zároveň se navrhuje upravit příslušnou kompetenci živnostenských úřadů.
K Čl. VI bod 3
Tímto ustanovením se umožňuje příslušné zdravotní pojišťovně dát podnět ke zrušení
živnostenského oprávnění, neplní-li podnikatel závazky vůči příslušné zdravotní pojišťovně
na úseku plateb na veřejné zdravotní pojištění.
K Čl. VII bod 1 a 2
Návrh doplňuje současnou právní úpravu způsobu podávání hlášení vůči zdravotním
pojišťovnám prostřednictvím CRM. V návrhu je dále obsažena možnost podání příslušných
oznámení na jednotném formuláři, který pro CRM vydá Ministerstvo průmyslu a obchodu.
K Čl. VII bod 3
Tímto ustanovením se upravuje vydávání formulářů pro podání fyzických či právnických
osob v souvislosti s využitím funkcí CRM.
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V souvislosti se zabezpečením přechodu živnostenských úřadů na plné fungování CRM se
navrhuje přijmout přechodné ustanovení, podle kterého budou stávající správní řízení
dokončena zásadně podle dosavadní právní úpravy. Výjimku tvoří řízení ve věcech týkajících
se odpovědných zástupců právnických osob u živností ohlašovacích volných, kde by byl
postup podle stávající právní úpravy pro podnikatele méně výhodný.
K Čl. IX
Stanoví se datum nabytí účinnosti nové právní úpravy na 1. května 2006.

V Praze dne 9. listopadu 2005

předseda vlády
Ing. Jiří Paroubek, v.r.

ministr průmyslu a obchodu
Ing. Milan Urban, v.r.

