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POSLANECKÁ SNĚMOVNA
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5. volební období

145
USNESENÍ
hospodářského výboru
z 23. schůze
konané dne 17. ledna 2008

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
– tisk 354

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po vyslechnutí výkladu ministra
průmyslu a obchodu Ing. Martina Římana, zpravodajské zprávy poslance Zdeňka Proska a po
obecné a podrobné rozpravě
I.

1.

d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednat a schválit tisk 354 ve
znění přijatých pozměňovacích návrhů:
Bod 9. návrhu se zrušuje.

Ostatní body se přečíslovávají.
2. Za dosavadní bod 14 vládního návrhu se vkládá nový bod X., který zní :
„X. V § 8 odst. 2 se slova „Místně příslušný živnostenský“nahrazují slovem „Živnostenský“.
Ostatní body se přečíslují.
3. Dosavadní bod 15 nově zní:
„15. V § 8 odstavec 5 zní:
„(5) 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. 4), 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.“.
4. Dosavadní bod 16 nově zní:
„16. V § 8 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Živnost nemůže provozovat podnikatel, kterému bylo zrušeno živnostenské oprávnění
podle § 58 odst. 2 až 4. Podnikatel může ohlásit ohlašovací živnost nebo požádat o udělení
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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.“
5. Bod 23 nově zní:
„23. V § 11 se věta třetí zrušuje a slovo „dva“ se nahrazuje slovem „čtyři“.
6.

Bod 24 návrhu se zrušuje.
Ostatní body se přečíslují.

7. V bodu 32 v § 17 odstavec 2 nově zní:
„(2) Mobilní provozovna je provozovna, která je přemístitelná a není umístěna na jednom místě
po dobu delší než tři měsíce.“
8. V Části druhé, Hlava první, v § 21 odst. 1 se na konci písmene e) tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno f), které včetně poznámky podčarou č. 23q zní:
„f) ověření nebo uznání dosažené úplné kvalifikace pro příslušný obor na základě zákona
o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání23q.
_________
23q) Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů ve
znění zákona č. 110/2007 Sb. .“
9.

V bodu 56 § 47 odstavec 1 nově zní:
„(1) Splnil-li ohlašovatel všechny podmínky stanovené zákonem, provede živnostenský
úřad zápis do živnostenského rejstříku do 5 dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli
výpis.“
10. V bodu 56 v § 47 odstavec 8 nově zní:
„(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 5 dnů vydá výpis podle § 10 odst. 4; nedoloží-li tato osoba doklad o povolení 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.“
11. Bod 62 zní:
„62. V § 53 odstavce 4 a 5 znějí:
(4) Osobě uvedené v § 5 odst. 5 živnostenský úřad udělí koncesi na dobu povoleného
pobytu.
(5) Pro náležitosti rozhodnutí o udělení koncese se použije ustanovení § 47 odst. 2 písm. a)
až e) a § 47 odst. 3 písm. a) až c) obdobně. V rozhodnutí o udělení koncese živnostenský úřad
stanoví podmínky provozování živnosti podle § 27 odst.3.“.
12. V bodu 63 v § 54 odstavec 1 zní:
„(1) Živnostenský úřad do 5 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese
provede zápis do živnostenského rejstříku a podnikateli vydá výpis.“
13. V bodě 78. vládního návrhu se slova „odstavci 2 až 4“ nahrazují slovy „odstavci 3 a 4“.
14. V § 62 odst. 3 se za slovo „právnická“ vkládají slova „nebo podnikající fyzická“.
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15. V příloze č. 2 u živnosti s předmětem podnikání „Oceňování majetku pro věci
movité, věci nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek, podnik se ve sloupci 2 v
obou písmenech a) slova „nejméně v magisterském studijním programu ve“ nahrazují
slovy „ve studijním programu a“.
16. K části první, bodu 102 návrhu:
V příloze č. 2 v prvním sloupci se slova
"Průvodcovská činnost
- horská,
- v oblasti cestovního ruchu" nahrazují slovy "Průvodcovská činnost horská".
V příloze č. 2 se ve druhém sloupci zrušujeí návětí "pro horskou průvodcovskou činnost:",
zrušuje se středník a slova
„pro průvodcovskou činnost v oblasti 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“.
V příloze č. 2 ve třetím sloupci se slova „**) vyhláška č. 295/2001 Sb., o provádění
a obsahové náplni zkoušky odborné způsobilosti pro výkon průvodcovské činnosti v oblasti
cestovního ruchu“ zrušují.
V příloze č. 4 Volná živnost: u oboru činnosti 71 za slova „Provozování cestovní agentury“
doplňují slova „a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu“.
V příloze č. 5 v prvním sloupci se slova
"Průvodcovská činnost
- horská,
- v oblasti cestovního ruchu" nahrazují slovy "Průvodcovská činnost horská".
V příloze č. 5 Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými
osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností se
ve druhém sloupci se zrušuje návětí "pro průvodcovskou činnost horskou:", zrušují se středník
a slova
„pro průvodcovskou činnost v oblasti cestovního ruchu:
a) střední vzdělání s maturitní zkouškou a 1 rok praxe v průvodcovské činnosti, nebo
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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, do jehož působnosti patří odvětví, 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“,
V příloze č. 5 ve třetím sloupci se slova „ ****) vyhláška č. 295/2001 Sb., o provádění
a obsahové náplni zkoušky odborné způsobilosti pro výkon průvodcovské činnosti v oblasti
cestovního ruchu“ zrušují.
V návaznosti na úpravu v bodě 101. se v § 73a odstavec 2 zrušuje.
V části desáté Zrušovací ustanovení se doplňuje bod 7, který zní:
„7. Vyhláška č. 295/2001 Sb., o provádění a obsahové náplni zkoušky odborné způsobilosti
pro výkon průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu se zrušuje.“
17. V příloze č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb. Vázané živnosti se živnost s předmětem podnikání
„Aplikace, výroba a opravy a) protéz, b) trupových ortéz, c) končetinových ortéz, d) měkkých
bandáží“ nahrazuje tímto zněním:
Předmět podnikání
Výroba a opravy sériově
zhotovovaných
- protéz,
- trupových ortéz,
- končetinových ortéz,
- měkkých bandáží

Požadovaná odborná způsobilost
a) odborná způsobilost k výkonu
povolání ortotik – protetik
podle zvláštního právního
předpisu*) , nebo
b) odborná způsobilost k výkonu
povolání ortoticko- protetický
technik podle zvláštního
právního předpisu*) a 3 roky
praxe v oboru, nebo
c) osvědčení
o rekvalifikaci nebo jiný
doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní
činnost vydaný zařízením
akreditovaným podle
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Poznámka
*) zákon č. 96/2004 Sb.,
o podmínkách získávání
a uznávání způsobilosti
k výkonu nelékařských
zdravotnických povolání
a k výkonu činností
souvisejících s poskytováním
zdravotní péče a o změně
některých zákonů (zákon
o nelékařských
zdravotnických povoláních),
ve znění pozdějších předpisů

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 oboru, nebo
d) doklady podle § 7 odst. 5
písm. a), b), c), d) nebo e)
živnostenského zákona

18. V příloze č. 3 Koncesované živnosti ve sloupci 1 „Předmět podnikání“ se slova „Výroba
a úprava kvasného lihu (s výjimkou ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením)“
nahrazují slovy „Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních
alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných
destilátů získaných pěstitelským pálením)“.
19. Část devátá (změna zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního
zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, se zrušuje.
Ostatní části se přečíslují.
20. Za dosavadní část devátou se vkládají nové části desátá a jedenáctá, které znějí:
„ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o územních finančních orgánech
Čl. XIII
Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona
č. 337/1992 Sb., zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 325/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona
č. 311/1999 Sb., zákona č. 253/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 218/2000 Sb.,
zákona č. 58/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb.,
zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb. a zákona č. 230/2006 Sb., se mění takto:
1.

V § 1 odst. 1 se písmeno i) včetně poznámky pod čarou č. 9 zrušuje.
Dosavadní písmena j) až o) se označují jako písmena i) až n).

2.

V § 1 odst. 2 se slova „a) až n)“ nahrazují slovy „a) až m)“.

3.

V § 3 odst. 2 se slova „a j)“ zrušují.

4.

V § 6 odst. 1 se slova „i), j), m) a o)“ nahrazují slovy „i), l) a n)“.
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5.

V § 6 odst. 2 se slova „k), l) a n)“ nahrazují slovy „j), k) a m)“.
ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o Celní správě České republiky
Čl. XIV

Zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění zákona č. 669/2004 Sb.,
zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona
č. 575/2006 Sb. a zákona č. 170/2007 Sb., se mění takto:
1.

V § 4 odst. 4 písm. c) se slovo „p)“ nahrazuje slovem „o)“.

2.

V § 5 odst. 4 se písmeno n) včetně poznámky pod čarou č. 39a zrušuje.

Dosavadní písmena o) a p) se označují jako písmena n) a o).“.
Dosavadní části desátá a jedenáctá a čl. XIII a XIV se označují jako části dvanáctá a třináctá
a čl. XV a XVI.
21. Dosavadní část jedenáctá zní:
„Účinnost
Čl. XIV
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni
jeho vyhlášení.“.
II.

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

III.

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

IV.

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

Cyril Z a p l e t a l v. r.
ověřovatel výboru

Zdeněk P r o s e k v. r.
zpravodaj výboru

Mgr. Oldřich V o j í ř , Ph.D. v. r.
předseda výboru
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