Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2006
4. volební období

400
USNESENÍ
hospodářského výboru
z 52. schůze
konané dne 22. února 2006

k Vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
- tisk 1191

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po vyslechnutí výkladu
náměstka ministra průmyslu a obchodu JUDr. Ing. Roberta Szurmana, zpravodajské zprávy
poslance Ing. Miloše Melčáka a po obecné a podrobné rozpravě:
I.

D o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednat a schválit tisk 1191
ve znění přijatých pozměňovacích návrhů:

1.

V Části první čl. I se do výčtu novelizací v úvodním ustanovení doplňuje:
„zákon č. 358/2005 Sb., zákon č. 428/2005 Sb. a zákon č. 444/2005 Sb.“.

2.

Bod 15 zní:
„15. V § 46 odst. 1 písm. a) bodě 3 se slova „ , státy, ve kterých se dlouhodobě (více než
3 měsíce nepřetržitě) zdržoval v posledních 3 letech“ nahrazují slovy „ ; věta druhá bodu
2 se použije obdobně“.

3.

V Části druhé v bodě 1 se slova „č. 5 až 5e“ nahrazují slovy „č. 5 až 5g“.

4.

V Části třetí čl. III se do výčtu novelizací doplňuje:
„zákon č. 501/2004 Sb., zákon č. 381/2005 Sb., zákon č. 413/2005 Sb. a zákon č.
444/2005 Sb.“.

5.

V poznámce pod čarou č. 29b se za číslo zákona 570/1991 Sb. vkládají slova „o
živnostenských úřadech“.

6.

V Části čtvrté čl. IV se do výčtu novelizací doplňuje:
„zákon č. 361/2005 Sb., zákon č. 381/2005 Sb. a zákon č. 413/2005 Sb.“.

7.

V bodě 5 uvozovací věta zní: „V § 14 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a
doplňuje se písmeno n), které zní :“ a označení písmene k) změnit na označení písmene
n).

8.

V Části šesté čl. VI se do výčtu novelizací v úvodním ustanovení doplňuje:
„zákon č. 350/2005 Sb. a zákon č. 361/2005 Sb.“.

9.

V Části sedmé čl. VII se do výčtu novelizací v úvodním ustanovení doplňuje:
„zákon č. 381/2005 Sb., zákon č. 413/2005 Sb. a zákon č. 545/2005 Sb.“.

10. V bodě 1 se v uvozovací větě písmeno „e)“ označuje jako písmeno „ g)“, písmeno „f)“
se označuje jako písmeno „h)“.
11. V Části deváté čl. IX nově zní:
„Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího měsíce následujícího po dni jeho
vyhlášení.“.
12. Za část sedmou se vkládá nová část osmá, která zní:
„ČÁST OSMÁ
Změna zákona o některých službách informační společnosti
Čl. VIII.
§ 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých
zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění zákona č. 444/2005
Sb., včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 5 zní:
„Šíření obchodních sdělení
§7
(1) Obchodní sdělení lze šířit elektronickými prostředky jen za podmínek stanovených tímto
zákonem.
(2) Podrobnosti elektronického kontaktu lze za účelem šíření obchodních sdělení
elektronickými prostředky využít pouze ve vztahu k uživatelům, kteří k tomu dali předchozí
souhlas.
(3) Nehledě na odstavec 2, pokud fyzická nebo právnická osoba získá od svého zákazníka
podrobnosti jeho elektronického kontaktu pro elektronickou poštu v souvislosti s prodejem
výrobku nebo služby podle požadavků ochrany osobních údajů upravených zvláštním
právním předpisem5), může tato fyzická či právnická osoba využít tyto podrobnosti
elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se jejích vlastních
obdobných výrobků nebo služeb za předpokladu, že zákazník má jasnou a zřetelnou možnost
jednoduchým způsobem, zdarma nebo na účet této fyzické nebo právnické osoby, odmítnout
souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé
zprávy, pokud původně toto využití neodmítl.
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(4)
Zaslání elektronické pošty za účelem šíření obchodního sdělení je zakázáno, pokud
a) tato není zřetelně a jasně označena jako obchodní sdělení,
b) skrývá nebo utajuje totožnost odesílatele, jehož jménem se komunikace uskutečňuje, nebo
c) je zaslána bez platné adresy, na kterou by mohl adresát přímo a účinně zaslat informaci o t
tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace odesílatelem nadále zasílány.
____________________
5) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.“.
Dosavadní části osmá a devátá se označí jako části devátá a desátá a čl. VIII. a IX. jako čl. IX.
a X.
13. Za část sedmou (osmou) se vkládá nová část osmá (devátá), která zní:
„ČÁST OSMÁ (DEVÁTÁ)
Změna zákona č. 159/1999 Sb.
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, ve znění zákona č. 37/2004 Sb. a zákona č. 39/2004 Sb. se mění takto:
1. V § 1 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b) .
2. V § 2 odst. 1 větě první se za slovo „ oprávněn“ vkládá slovo „ organizovat“.
3. V § 2 odst. 1 se doplňují věty, které znějí: „Cestovní kanceláří je také osoba, která má
v době podpisu cestovní smlouvy sídlo nebo místo podnikání v jiném členském státě
Evropské unie nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor, než je Česká
republika (dále jen „cestovní kancelář usazená na území jiného státu“). Cestovní kancelář
usazená na území jiného státu musí podnikat na základě oprávnění tohoto státu
k provozování cestovní kanceláře a musí mít sjednané pojištění záruky pro případ úpadku
cestovní kanceláře, nebo být jinak pro tento případ zajištěna, alespoň v rozsahu
stanoveném tímto zákonem.“.
4. V § 2 odst, 2 písm. a) se slova „ a na základě individuální objednávky prodávat jejich
kombinace“ zrušují.
5. V § 3 odst. 4 se slovo „ jméno“ nahrazuje slovem „firma“.
6. V § 3 se doplňuje odstavec odstavec 5, který zní:
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„ (5) Cestovní agentura je dále povinna
a) v propagačních, nabídkových a jiných materiálech, včetně jejich elektronických forem,
vždy informovat, pro kterou cestovní kancelář je prodej zájezdu zprostředkováván,
b) před uzavřením cestovní smlouvy předložit zájemci o uzavření cestovní smlouvy (dále
jen „zájemce“) na jeho žádost k nahlédnutí doklad o pojištění záruky pro případ úpadku
cestovní kanceláře, pro kterou zprostředkovává prodej zájezdu,
c) před zahájením zprostředkování prodeje zájezdů pro cestovní kancelář usazenou na
území jiného státu bezodkladně informovat o této skutečnosti Ministerstvo pro místní
rozvoj (dále jen „ministerstvo“), a to včetně údajů o rozsahu pojištění záruky pro případ
úpadku cestovní kanceláře nebo jiné formy zajištění těchto zájezdů,
d) při zprostředkování prodeje zájezdu pro cestovní kancelář usazenou na území jiného státu
předložit zájemci na jeho žádost k nahlédnutí opis oprávnění k provozování cestovní
kanceláře včetně jeho úředně ověřeného překladu a informovat zájemce o rozsahu
pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře nebo jiné formy zajištění těchto
zájezdů,
e) při zprostředkování prodeje zájezdu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku6a)
poskytnout zájemci s dostatečným předstihem údaje uvedené v § 10.“.
Poznámka pod čarou č. 6a zní:
„ 6a) § 53 a 53a občanského zákoníku.“.
7. V § 5 odst. 1 se slova „Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen "ministerstvo")“ nahrazují
slovem „ministerstvo“.
8. V § 6 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní :
(3) Pojistná smlouva musí být sjednána tak, aby se pojištění vztahovalo na veškeré
zájezdy prodané v době platnosti pojistné smlouvy, ledaže cestovní kancelář uzavře pojistnou
smlouvu novou. Okamžikem prodeje zájezdu se rozumí okamžik uzavření cestovní smlouvy.
Ujednání pojistné smlouvy, která jsou v rozporu s podmínkou podle věty prvé, jsou neplatná.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
9. § 9 včetně nadpisu zní:
„Povinnosti cestovní kanceláře
§9
(1) Cestovní kancelář
a) je povinna po celou dobu své podnikatelské činnosti mít uzavřenu pojistnou smlouvu
podle § 6 až 8,
b) nesmí zprostředkovávat prodej zájezdu podle § 2 odst. 2 písm. d) pro subjekt, který není
cestovní kanceláří ve smyslu § 2 odst. 1,
c) je povinna označit provozovnu a propagační a jiné materiály určené zákazníkovi slovy
"cestovní kancelář", pokud toto označení neobsahuje již její obchodní firma; názvy
„cestovní kancelář“ nebo „CK“ může používat pouze podnikatel, který je držitelem
platné koncese4).
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(2) Cestovní kancelář je dále povinna
a) předložit před uzavřením cestovní smlouvy zájemci na jeho žádost k nahlédnutí doklad
o pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře,
b) při zprostředkování prodeje zájezdu pro jinou cestovní kancelář dodržet povinnosti
1. v propagačních, nabídkových a jiných materiálech, včetně jejich elektronických forem,
vždy informovat, pro kterou cestovní kancelář je prodej zájezdu zprostředkováván,
2. před uzavřením cestovní smlouvy předložit zájemci o uzavření cestovní smlouvy (dále jen
„zájemce“) na jeho žádost k nahlédnutí doklad o pojištění záruky pro případ úpadku
cestovní kanceláře, pro kterou zprostředkovává prodej zájezdu,
3. před zahájením zprostředkování prodeje zájezdů pro cestovní kancelář usazenou na území
jiného státu neprodleně informovat o této skutečnosti Ministerstvo pro místní rozvoj (dále
jen „ministerstvo“), a to včetně údajů o rozsahu pojištění záruky pro případ úpadku
cestovní kanceláře, nebo jiné formy zajištění těchto zájezdů,
4. při zprostředkování prodeje zájezdu pro cestovní kancelář usazenou na území jiného státu
předložit zájemci na jeho žádost k nahlédnutí opis oprávnění k provozování cestovní
kanceláře včetně jeho úředně ověřeného překladu a informovat zájemce o rozsahu
pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře, nebo jiné formy zajištění těchto
zájezdů,
5. při zprostředkování prodeje zájezdu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku6a)
poskytnout zájemci s dostatečným předstihem údaje uvedené v § 10.
(3) Cestovní kancelář usazená na území jiného státu je povinna před zahájením prodeje
zájezdů bezodkladně informovat o této skutečnosti ministerstvo, a to včetně údajů o rozsahu
pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře nebo jiné formy zajištění těchto
zájezdů.“.
9. V § 11 se slova „ § 6 odst. 3“ nahrazují slovy „§ 6 odst. 4“ a slova „ § 9 písm. a) a b)“ se
nahrazují slovy „§ 9 odst.1 písm. a) a b)“.
Dosavadní část devátá se označí jako část desátá.

II.

Z m o c ň u j e zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním
odborem KPS provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají
dopad na věcný obsah navrhovaného zákona.

III.

D o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby přijala následující
usnesení:
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby
s Hospodářskou komorou České republiky provedla přehodnocení jednotlivých druhů
živností a jejich zařazení podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

IV.

P o v ě ř u j e zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny přednesl zprávu
o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru.
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V.

P o v ě ř u j e předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké
sněmovny.

Jiří T ř e š ň á k , v. r.
ověřovatel výboru

Ing. Miloš M e l č á k , CSc. , v. r.
zpravodaj výboru

Ing. Josef H o j d a r , v. r.
předseda výboru
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