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Pozměňovací a jiné návrhy
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

Návrh na zamítnutí je obsažen v usnesení výboru pro sociální politiku č. 68 ze
dne 16. ledna 2008 (tisk 354/

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení hospodářského výboru č. 145 ze
dne 17. ledna 2008 (tisk 354/2)
1. Bod 9. návrhu se zrušuje.
Ostatní body se přečíslují.
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 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.
7.

Bod 24 návrhu se zrušuje.
Ostatní body se přečíslují.

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.“

-38. 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“.
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 zrušuje návětí "pro horskou průvodcovskou činnost:",
zrušuje se středník a slova

-4„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
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

-5g) 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
Požadovaná odborná způsobilost Poznámka
Výroba a opravy sériově a) odborná způsobilost k výkonu *) zákon č. 96/2004 Sb.,
zhotovovaných
povolání ortotik – protetik o podmínkách
získávání
- protéz,
podle zvláštního právního a uznávání
způsobilosti
- trupových ortéz,
předpisu*) , nebo
k výkonu
nelékařských
- končetinových ortéz,
b) odborná způsobilost k výkonu zdravotnických
povolání
- měkkých bandáží
povolání ortoticko- protetický a k výkonu
činností
technik
podle
zvláštního souvisejících s poskytováním
právního předpisu*) a 3 roky zdravotní péče a o změně
praxe v oboru, nebo
některých zákonů (zákon
c) osvědčení
o nelékařských
o rekvalifikaci
nebo
jiný zdravotnických povoláních),
doklad o odborné kvalifikaci ve znění pozdějších předpisů
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 oboru, nebo
d) doklady podle § 7 odst. 5
písm. a), b), c), d) nebo e)

-6živnostenského 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)“.

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)“.

-72.

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.“.

Pozměňovací návrhy přednesené ve II. čtení dne 30. ledna 2008
B. Poslanec Zdeněk Prosek:
Za dosavadní bod novely č. 14 vložit nový bod, který zní:
„x. V § 8 odst. 2 zní:
„(2) Živnost nemůže provozovat fyzické nebo právnická osoba, a to po dobu 3 let od
právní moci rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek dlužníka nebude
postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení. Živnost dále nemůže provozovat fyzická
nebo právnická osoba, a to po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o zrušení konkursu proto,
že majetek dlužníka je zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů. Byl-li konkurs zrušen
z jiného důvodu, překážka provozování živnosti uvedená v odstavci 1 odpadá právní mocí
rozhodnutí o zrušení konkursu. Živnostenský úřad může prominout překážku uvedenou ve
větě první nebo druhé, jestliže dlužník prokáže, že u něho jsou splněny předpoklady pro řádné
plnění povinností při podnikání a pro řádné plnění finančních závazků.“.
V čl. II, přechodná ustanovení se doplňuje nový bod, který zní:
„V případě, že bylo před dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zahájeno a do dne nabytí
účinnosti tohoto zákona pravomocně neskončeno řízení pro překážku provozování živnosti
z důvodu zrušení konkurzu pro splnění rozvrhového usnesení, řízení se zastaví.“.
Ostatní body se přečíslují.
C. Poslankyně Anna Čurdová:
„V příloze 2, sloupci předmět podnikání, se v názvu živnosti „Péče o děti do dvou let věku
v denním režimu“ slovo „dvou“ nahrazuje slovem „tří“.“
D. Poslanec Petr Rafaj:
1.

V části druhé, hlava II, § 71 - místní příslušnost. Navrhované znění vypustit
a nahradit novým zněním, které zní:

-8„§ 71
(1) Podání podle tohoto zákona učiní u příslušného obecního živnostenského úřadu
a) fyzická osoba podle jejího bydliště na území České republiky;
b) právnická osoba podle svého sídla;
c) zahraniční fyzická osoba, která za účelem podnikání nezřizuje na území České republiky
organizační složku podniku podle místa povoleného pobytu na území České republiky.
Nelze-li místní příslušnost obecního živnostenského úřadu pro tuto osobu určit podle
místa povoleného pobytu v České republice, je místně příslušný obecní živnostenský úřad
podle jejího místa podnikání na území České republiky;
d) zahraniční fyzická osoba, která za účelem podnikání zřizuje na území České republiky
organizační složku podnikům podle umístění organizační složky podniků na území České
republiky;
e) zahraniční právnická osoba obecnímu živnostenskému úřadu příslušnému podle umístění
organizační složky podniků na území České republiky.
(2) V řízení o žádosti podle tohoto zákona je příslušný obecní živnostenský úřad podle
odstavce 1.
(3) V řízení o zrušení živnostenského oprávnění nebo pozastavení provozování živnosti se
místní příslušnost obecního živnostenského úřadu určuje podle odstavce 1.
(4) V řízení o správních deliktech podle tohoto zákona se místní příslušnost obecního
živnostenského úřadu určuje podle správního řádu.
(5) Informační povinnost soudů a jiných orgánů vyplývající ze zvláštních předpisů se plní
u obecního živnostenského úřadu, který je místně příslušný podle odstavce 1. Tento úřad
provede do pěti pracovních dnů příslušný zápis do živnostenského rejstříku.
(6) Obecní živnostenský úřad, který provede úkon, v jeho důsledku dochází k zápisu do
živnostenského rejstříku, je příslušný k provedení tohoto zápisu.
(7) Jedná-li se o změnu údajů, v jejichž důsledku dochází ke změně místní příslušnosti
živnostenského úřadu, je ode dne vzniku změny místně příslušným úřadem k úkonům podle
tohoto zákona, není-li dále stanoveno jinak. Živnostenský úřad místně příslušný podle nového
sídla nebo trvalého pobytu podnikatele a u zahraniční osoby podle povoleného místa pobytu,
místa podnikání nebo podle umístní organizační složky podniků, a to i v případě, že
podnikatel nesplnil povinnost uvedenou v odstavci 1. Dojde-li ke změně místní příslušnosti
živnostenského úřadu podle věty první, je původně místně příslušný živnostenský úřad
povinen postoupit věc nově místně příslušnému živnostenskému úřadu, a to do 15 dnů ode
dne, kdy se o změně místní příslušnosti dozvěděl.“.
2.

Do části druhé, hlava II vložit nový § 72, který včetně nadpisu zní:

„§ 72
Postoupení
(1) Není-li živnostenský úřad, jemuž bylo podání nebo žádost ve věci živnostenského
podnikání doručeno, příslušných věcí, je povinen podání nebo žádost neprodleně postoupit
příslušnému živnostenskému úřadu a uvědomit o tom odesilatele.

-9(2) Podání nebo žádost ve věci živnostenského podnikání podle odstavce 1 je
považováno za podání nebo žádost učiněné u příslušného živnostenského úřadu podle § 71
odstavec 1.
(3) Dojde-li k živnostenskému úřadu podání nebo žádost, jehož vyřízení nespadá do
jeho působnosti ani do působnosti jiného živnostenského úřadu, vrátí jej bez dalšího
odesilateli.“.

E. Poslanec Pavel Vanoušek
1. V § 58 odst. 1 uvozovací věta zní: Speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a
deratizaci včetně potlačování výskytu škodlivých organismů
v objektech živočišné
výroby, zemědělských a potravinářských provozech, obytných, administrativních,
technických a hospodářských budovách, s výjimkou speciální ochranné dezinfekce
prováděné zdravotnickým zařízením v jeho objektech, může provádět fyzická osoba,
která …“
„b)

2. V § 58 odst. 1 písmeno b) zní:
absolvovala odborný kurs v rozsahu upraveném prováděcím právním předpisem37c) ,
nebo jí byla uznána odborná kvalifikace podle zvláštního zákona xx),“

3. V § 58 odst. 2 písmeno a) zní:
„a)
absolvovala speciální mistrovský kurs v rozsahu upraveném prováděcím právním
předpisem37c), nebo jí byla uznána odborná kvalifikace podle zvláštního zákona xx“,
4. V § 58 odst. 3 písmeno b) zní:
„b)
absolvovala odborný kurs pro práci s toxickými a vysoce toxickými chemickými
látkami a chemickými přípravky v rozsahu upraveném prováděcím právním
předpisem37c) , nebo jí byla uznána odborná kvalifikace podle zvláštního zákona xx)“
5. Poznámka pod čarou xx zní:
________________
xx)
zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace
6. V § 58 odst. 3 uvozovací věta zní: „Speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a
deratizaci, při které se používají vysoce toxické chemické látky, chemické přípravky
nebo plyny, může provádět fyzická osoba, která ...“.
7. V § 58 odst. 4 uvozovací věta: „Řídit a dohlížet na výkon speciální ochranné
dezinfekce, dezinsekce a deratizace, při které se používají vysoce toxické chemické látky,
chemické přípravky nebo plyny, může fyzická osoba, která ...“.
8. V § 58 odsavec. 5 zní:
„(5) Předpokladem přijetí do kursu podle odstavce 2 písm. a) a připuštění ke zkoušce
odborné způsobilosti podle odstavce 2 písm.b) je platné osvědčení o odborné způsobilosti v
rozsahu odstavce 1 písm. c). Předpokladem přijetí do kursu podle odstavce 3 písm. b) a
připuštění ke zkoušce odborné způsobilosti podle odstavce 3 písm. c) je platné osvědčení o
odborné způsobilosti v rozsahu podle odstavce 1 písm. c).“
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dezinfekce, dezinsekce a deratizace bez použití toxických nebo vysoce toxických
chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce
prováděné zdravotnickým zařízením v jeho objektech a speciální ochranné dezinfekce,
dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech“ a nahrazuje se
textem „Potlačování výskytu škodlivých organismů a) bez použití fumigantů, b)
s použitím fumigantů“, ve sloupci 2 se zrušuje text „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. 274/2001 Sb., zákona č. 274/2003 Sb. a zákona
č. 167/2004 Sb., nebo b) po dobu 5 let od účinnosti zákona č. 258/2000 Sb., odborná
způsobilost podle § 18 až 20 zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a
chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č.
352/1999 Sb. a zákona č. 258/2000 Sb. nebo
c) doklady podle § 19 odst. 1 písm. f) zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné
kvalifikace“ a
nahrazuje se textem „ a) pro potlačování výskytu škodlivých organismů bez použití
fumigantů: § 58 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 274/2003
Sb. a zákona č. 167/2004 Sb. a 3 roky praxe v oboru, b) pro potlačování výskytu
škodlivých organismů s použitím fumigantů: § 58 odst. 2 a 3 zákona č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č.
274/2001 Sb., zákona č. 274/2003 Sb. a zákona č. 167/2004 Sb. a 5 let praxe v oboru“,
a ve sloupci 3 se zrušuje text „zákon č. 147/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů“ a
nahrazuje se textem „Podnikatel prokazující odbornou způsobilost podle § 58 odst. 2 a 3
zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů ohlašuje živnost v celém rozsahu a
při splnění podmínek mu živnostenský úřad vydá průkaz živnostenského oprávnění
s předmětem podnikání „Potlačování výskytu škodlivých organismů a) bez použití
fumigantů, b) s použitím fumigantů.“. Živnosti
„Speciální ochranná dezinfekce,
dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech“ a „Speciální
ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace toxickými nebo vysoce toxickými
chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciální ochranné
dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech“ a příslušné
texty ve sloupcích 2 a 3 se zrušují.
F. Poslanec Milan Urban:

I.
1. V části první, Změna živnostenského zákona, čl. I, novelizační bod 19, v § 10 odst. 3
písm. a) slova „podle § 47 odst. 2 nebo 3 pro jedno nebo více živnostenských
oprávnění“ nahradit slovy „podle § 60 odst. 4 písm. a), b) nebo c)“.
2. V části první, Změna živnostenského zákona, čl. I, novelizační bod 19, v § 10 odst. 3
písm. b) vložit za slova „živnostenskému úřadu“ slova „ , a to i prostřednictvím
kontaktního místa veřejné správy28c)“.
Na konci novelizačního bodu doplnit text
„Poznámka pod čarou č. 28c zní:
_______________________
„28c) § 8a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně
některých dalších zákonů.“.“.
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zní:
„100. § 72 zní:
„§ 72
(1) Podání podle tohoto zákona obecnímu živnostenskému úřadu lze učinit
prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy28c).
(2) Kontaktní místo veřejné správy přijaté podání neprodleně doručí obecnímu
živnostenskému úřadu, který si podatel zvolí. Pokud si podatel obecní živnostenský úřad
nezvolí, doručí se podání obecnímu živnostenskému úřadu příslušnému podle místa podání.
Je-li podání učiněno u zastupitelského úřadu a nezvolí-li si podatel obecní živnostenský úřad,
určuje se příslušnost obecního živnostenského úřadu podle správního řádu.
(3) Pokud je pro podání stanovena lhůta, je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněno
podání u kontaktního místa veřejné správy. Lhůta pro vyřízení podání počíná běžet jeho
doručením včetně příloh obecnímu živnostenskému úřadu.
(4) Podání se doručuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup
s využitím komunikační infrastruktury živnostenského rejstříku, pokud to dovoluje povaha
podání. Kontaktní místo veřejné správy zašle neprodleně obecnímu živnostenskému úřadu
příslušnému podle odstavce 2 listinnou podobu podání.“.
Legislativně technické návrhy k pozměňovacímu návrhu I.
k § 8a, u kterého se doplňuje další odst. 6 ve znění: „Systém kontaktních míst veřejné
správy (český podací ověřovací informační národní terminál – Czechpoint) provozuje
ministerstvo.“,
v § 72 odstavci 4 vložit za slova „dálkový přístup“ „prostřednictvím systému
kontaktních míst veřejné správy“, dále pokračuje původní věta „s využitím komunikační
infrastruktury živnostenského rejstříku atd.“.
4. Část druhou uvést takto:
„ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl. III
Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona
č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb.,
zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona
č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb.,
zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona
č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb.,
zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007
Sb., zákona č. 269/2007 Sb. a zákona č. 379/2007 Sb., se mění takto:
1.

V položce 10 se na konci textu Poznámky doplňují nové věty, které zní:

- 12 „Byl-li výpis z evidence Rejstříku trestů vydán kontaktním místem veřejné správy26),
vybírá správní poplatek stanovený v písm. a) této položky kontaktní místo veřejné
správy. Správní poplatek je jeho příjmem.“.
2.

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
za každou i započatou stránku
i) přijetí podání kontaktním místem veřejné správy
podle § 72 živnostenského zákona

Kč

20

50

Předmětem poplatku není
1. Vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele
do živnostenského rejstříku.
2. Změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem
z vlastního podnětu.
3. Schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení
koncese.
4. Změna 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.
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podáno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy26), vybírá správní poplatek
kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek stanovený v písmenu a) až h) je příjmem
obce, jejímuž obecnímu živnostenskému úřadu bylo podání doručeno.“.
3.

V položce 155 se doplňuje písmeno c), které zní:

„c) přijetí podání podle § 72
živnostenského zákona

Kč

150.“

5.
ČÁST JEDENÁCTÁ
Čl. XIV
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých
dalších souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb.,
zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 110/2007
Sb. a zákona č. 269/2007 Sb. se mění takto:
1.

V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které
zní:

„m) koordinuje a vytváří podmínky pro činnost kontaktních míst veřejné správy.“
2.

§ 5b zní:

„§ 5b
Orgány veřejné správy uplatňují opatření odpovídající bezpečnostním požadavkům na
zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací zpracovávaných v informačních
systémech veřejné správy.“.
3.

Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně nadpisu zní:

„Kontaktní místa veřejné správy
§ 8a
(1) Podání správním orgánům lze činit v rozsahu a za podmínek stanovených jinými
právními předpisy prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (českého podacího
ověřovacího informačního národního terminálu – Czech POINT).
(2) Kontaktními místy veřejné správy jsou
a) notáři,
b) krajské úřady,
c) matriční úřady,
d) obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných
statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví
prováděcí právní předpis,
e) zastupitelské úřady stanovené prováděcím právním předpisem,
f) držitel poštovní licence15) a Hospodářská komora České republiky.
(3) Držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky mohou za provedení
správního úkonu kontaktního místa veřejné správy požadovat poplatek, jehož výše nesmí
přesáhnout sazbu správního poplatku stanovenou pro tento správní úkon v zákoně o správních
poplatcích. Tento poplatek nepodléhá dani z přidané hodnoty.
(4) Nestanoví-li tento zákon nebo jiný právní předpis jinak, je působnost kontaktního
místa veřejné správy výkonem přenesené působnosti krajských a obecních úřadů.
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užít jen pro kontaktní místo veřejné správy.
(6) Systém kontaktních míst veřejné správy.
4.

V § 9 odstavec 2 zní:

„(2) Stanoví-li tak zvláštní právní předpis, výpis podle odstavce 1 (dále jen „výpis“) nebo
potvrzení o tom, že určitý údaj v informačním systému veřejné správy není v elektronické
podobě označené elektronickou značkou11b) správce (dále jen „výstup z informačního systému
veřejné správy“), ověřují a ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy na žádost
vydávají kontaktní místa veřejné správy. S přihlédnutím k současným technickým
podmínkám mohou kontaktní místa veřejné správy vydávat ověřené výstupy i z ostatních
registrů veřejné správy, které jsou veřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy.“
5.

V § 9d odst. 2, v § 12 odst. 1 písm. j) a v § 12 odst. 2 se číslo „9“ nahrazuje číslem
„8a“.

6.

V § 9d se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.
7.

V § 12 odst. 1 se písmeno g) zrušuje.

Dosavadní písmena h) až j) se označují jako písmena g) až i).
8.

§ 12a se zrušuje.

9.

Článek XV zní:
„Čl. XV
Přechodné ustanovení

Obecní úřady a zastupitelské úřady, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona
vydávaly ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy, se považují za kontaktní
místa veřejné správy podle § 8a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné
správy a o změně některých dalších souvisejících zákonů, ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.“.
6.
ČÁST DVANÁCTÁ
Čl. XVI
Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění zákona č. 126/2003 Sb., zákona
č. 253/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 269/2007 Sb. a zákona č. 345/2007 Sb., se
mění takto:
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V § 11a odst. 1 se slova „notáře, krajského úřadu, obecního úřadu, matričního úřadu
nebo zastupitelského úřadu, které jsou oprávněny podle zvláštního zákona4a) k vydání
ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy (dále jen „pověřený orgán“)“
nahrazují slovy „kontaktního místa veřejné správy4a)“.

Poznámka pod čarou č. 4a zní:
____________________
„4a)

§ 8a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně
některých dalších zákonů.“.

2.

V § 11a odst. 2, 3 a 4 a v § 11b odst. 2 a 3 se slova „pověřený orgán“ nahrazují slovy
„kontaktní místo veřejné správy4a)“.

3.

V § 11a odst. 5 se slova „pověřeným orgánem“ nahrazují slovy „kontaktním místem
veřejné správy“.“.

V návaznosti na to následující části a články přečíslovat.

II.
1. V části první, změna živnostenského zákona, čl. I, novelizační bod 19, v § 10 odst. 3
písm. b) navrhujeme vložit za slova „živnostenskému úřadu“ slova „nebo
kontaktnímu místu veřejné správy28c)“.
„Poznámka pod čarou č. 28c zní:
„28c) § 8a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších
zákonů.“.“.

2. V části první, změna živnostenského zákona, čl. I, novelizační bod 98, vložit v § 71 za
odstavec 1 nový odstavec 2, který zní:
„(2) Podání podle tohoto zákona obecnímu živnostenskému úřadu lze učinit
prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy28c). Pokud je pro podání stanovena
lhůta, je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněno podání u kontaktního místa
veřejné správy. Kontaktní místo veřejné správy přijaté podání neprodleně doručí
obecnímu živnostenskému úřadu příslušnému podle místa podání, a to v elektronické
podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup s využitím komunikační infrastruktury
živnostenského rejstříku, pokud to dovoluje povaha podání. Je-li podání podle věty první
doručeno obecnímu živnostenskému úřadu v elektronické podobě, uchovává se jeho
listinná podoba u kontaktního místa veřejné správy alespoň po dobu 1 roku. Je-li podání
podle věty první učiněno u zastupitelského úřadu, určuje se příslušnost obecního
živnostenského úřadu podle obecných předpisů o správním řízení. Má-li být na základě
podání podle věty první vydán výpis z živnostenského rejstříku, může být na žádost
doručen osobním převzetím u kontaktního místa veřejné správy.“.
Dosavadní odstavce 2 až 4 navrhujeme přečíslovat.

- 16 -

3. Část druhou navrhujeme uvést takto:
„ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o správních poplatcích
Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb.,
zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005
Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006
Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č.
130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb.,
zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006
Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č.
575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb. a
zákona č. 379/2007 Sb., se mění takto:
1.

V položce 10 se na konci textu Poznámky doplňují nové věty, které zní:

„Byl-li výpis z evidence Rejstříku trestů vydán kontaktním místem veřejné správy, vybírá
správní poplatek stanovený v písm. a) této položky kontaktní místo veřejné správy.
Správní poplatek je jeho příjmem.“.
2.

Položka 24 se doplňuje o nové písmeno i) a o novou poznámku bod 4, které zní:

“Položka 24
i) přijetí podání podle § 71 odst. 2
živnostenského zákona

Kč 50

Poznámky
4. Bylo-li ohlášení nebo žádost o provedení správního úkonu zpoplatněné v této položce
podáno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy26), vybírá správní poplatek
kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek stanovený v písmenu a) až h) je příjmem
obce, jejímuž obecnímu živnostenskému úřadu bylo podání doručeno.“.
3.

V položce 155 se doplňuje písmeno c), které zní:
„c) přijetí podání podle § 71 odst. 2
živnostenského zákona

Kč

150.“.
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4.

Za část devátou navrhujeme vložit nové části, které znějí:

„ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
Čl. XIII
V § 122 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 311/2002 Sb., zákona č.
320/2002 Sb. a zákona č. 53/2004 Sb. se doplňuje odstavec 7, který včetně poznámky pod
čarou č. 35b zní:
„(7) Z centrálního registru se vydávají ověřené výstupy z informačního systému veřejné
správy podle jiného právního předpisu35b).
______________________
35b)
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.
Dosavadní poznámky pod čarou č. 35b až 35f se označují jako poznámky pod čarou č. 35c až
35g, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

5.
ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších
zákonů
Čl. XIV
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých
dalších zákonů, ve znění změn provedených zákonem č. 517/2002 Sb., zákonem
č. 413/2005 Sb., zákonem č. 444/2005 Sb., zákonem č. 70/2006 Sb., zákonem č. 81/2006 Sb.,
zákonem č. 110/2007 Sb. a zákonem č. 269/2007 Sb., se mění takto:
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých
dalších souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb.,
zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona
č. 110/2007 Sb. a zákona č. 269/2007 Sb. se mění takto:
1.

§ 5b zní:

„§ 5b
Orgány veřejné správy uplatňují opatření odpovídající bezpečnostním požadavkům na
zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací zpracovávaných v informačních
systémech veřejné správy.“.
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2.

Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně nadpisu zní:

„Kontaktní místa veřejné správy
§ 8a
(1) Podání správním orgánům lze činit v rozsahu a za podmínek stanovených jinými
právními předpisy prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (českého podacího
ověřovacího informačního národního terminálu – Czech POINT).
(2) Kontaktními místy veřejné správy jsou
a) notáři,
b) krajské úřady,
c) matriční úřady,
d) obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných
statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví
prováděcí právní předpis,
e) zastupitelské úřady stanovené prováděcím právním předpisem,
f) držitel poštovní licence15) a Hospodářská komora České republiky.
(3) Držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky mohou za provedení
správního úkonu kontaktního místa veřejné správy požadovat poplatek, jehož výše nesmí
přesáhnout sazbu správního poplatku stanovenou pro tento správní úkon v zákoně o správních
poplatcích. Tento poplatek nepodléhá dani z přidané hodnoty.
(4) Nestanoví-li tento zákon nebo jiný právní předpis jinak, je působnost kontaktního
místa veřejné správy výkonem přenesené působnosti krajských a obecních úřadů.
(5) Označení český podací ověřovací informační národní terminál nebo Czech POINT
lze užít jen pro kontaktní místo veřejné správy.
3.

V § 9 odstavec 2 zní:

„(2) Stanoví-li tak zvláštní právní předpis, výpis podle odstavce 1 (dále jen „výpis“) nebo
potvrzení o tom, že určitý údaj v informačním systému veřejné správy není v elektronické
podobě označené elektronickou značkou11b) správce (dále jen „výstup z informačního systému
veřejné správy“), ověřují a ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy na žádost
vydávají kontaktní místa veřejné správy. S přihlédnutím k současným technickým
podmínkám mohou kontaktní místa veřejné správy vydávat ověřené výstupy i z ostatních
registrů veřejné správy, které jsou veřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy.“
4.

V § 9d odst. 2, dále v § 12 odst. 1 písm. j) a v § 12 odst. 2 se odkaz na §9“ nahrazuje
odkazem na § 8a.

5.

V § 9d se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.
6.

V § 12 odst. 1 se písmeno g) zrušuje.

Dosavadní písmena h) až j) se označují jako písmena g) až i).
7.

§ 12a se zrušuje.

8.

V § 10 Přechodná ustanovení se vkládá nový odstavec tohoto znění
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Přechodné ustanovení
(3) Obecní úřady a zastupitelské úřady, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona
vydávaly ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy, se považují za kontaktní
místa veřejné správy podle § 8a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné
správy a o změně některých dalších souvisejících zákonů, ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.“.
6.
ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů
Čl. XV
Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění zákona č. 126/2003 Sb., zákona č.
253/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., a zákona č. 179/2007, a zákona č. 269/2007 se mění
takto:
1.

V § 11a odst. 1 se slova „notáře, krajského úřadu, obecního úřadu, matričního úřadu
nebo zastupitelského úřadu, které jsou oprávněny podle zvláštního zákona4a) k
vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy (dále jen
„pověřený orgán“)“ nahrazují slovy „kontaktního místa veřejné správy4a)“.
Poznámka pod čarou č. 4a zní:
„4a) § 8a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně
některých dalších zákonů.“.
2.

V § 11a odst. 2, 3 a 4 a v § 11b odst. 2 a 3 se slova „pověřený orgán“ nahrazují slovy
„kontaktní místo veřejné správy4a)“.

3.

V § 11a odst. 5 se slova „pověřeným orgánem“ nahrazují slovy „kontaktním místem
veřejné správy“.“.

V návaznosti na výše uvedené návrhy je potřebné následující části a články zákona
přečíslovat.

III.
1.

Navrhujeme doplnění Části druhé, Hlavy první, § 21, odstavce 1 o požadavek odborné
praxe a o nové písmeno f), včetně nové poznámky pod čarou 31b), nový § 21, odstavec
1 zní:
„§ 21

(1) Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti se prokazuje dokladem o
a) řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem30) v příslušném oboru vzdělání a
dokladem o vykonání dvouleté praxe v oboru,
b) řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou31) v příslušném oboru vzdělání,
nebo s předměty odborné přípravy v příslušném oboru a dokladem o vykonání dvouleté
praxe v oboru,
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o vykonání jednoroční praxe v oboru, nebo
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,25c)
f) ověření nebo uznání dosažené úplné kvalifikace pro příslušný obor na základě zákona o
ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání31b).
____________________
31b)

Zákon číslo 179/2006 Sb. o ověřování dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů
ve znění zákona č. 110/2007 Sb.“.

2.

Navrhujeme změny v Části druhé, Hlavy první, § 22 týkající se stanovené délky praxe,
nový § 22 zní:
„§ 22

a)
b)
c)
d)
e)

f)

Doklady prokazující odbornou způsobilost podle § 21 mohou být nahrazeny doklady o
řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem30) v příbuzném oboru vzdělání
a dokladem o vykonání tříleté praxe v oboru,
řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou31) v příbuzném oboru vzdělání
a dokladem o vykonání tříleté praxe v oboru,
řádném ukončení vyššího odborného vzdělání31) v příbuzném oboru vzdělání a dokladem
o vykonání jednoroční praxe v oboru,
řádném ukončení vysokoškolského vzdělání31a) v příslušné příbuzné oblasti studijních
programů a studijních oborů a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
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 dvouleté praxe
v oboru, nebo
vykonání šestileté praxe v oboru.“.

G. Poslanec Pavel Hojda
k návrhu zákona „živnostenský zákon“ tisk 354.
K bodu 32.:
1. V části druhé, Druhy živností, Hlava I, Živnosti ohlašovací v § 19 odstavec c) zní:
„c) živnost volná výroba, živnost volná služby, živnost volná obchod a živnost volná
výzkum a vývoj u kterých není jako podmínka provozování živnosti odborná
způsobilost stanovena,“.
2. V části druné, Hlava I, Díl 3, Živnost volná změnit název Dílu 3, který nově zní:
„Živnosti volné“.
3. V § 25 odstavec 1 zní:
„(1) Živnost volná výroba, živnost volná služby, živnost volná obchod a živnost volná
výzkum a vývoj jsou živnosti 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).“.
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K bodu 33.:
4. V § 28 odst. 1 se věta druhá, která zní: „Živnostenské oprávnění k výkonu živnosti volné
opravňuje k výkonu činností uvedených v příloze č.4 k tomuto zákonu“ zrušuje.
5. Opravit ve všech částech zákona kde je citována „živnost volná“ na „živnost volná
výroba, živnost volná služby, živnost volná obchod a živnost volná výzkum a vývoj“.
6. Příloha č. 4 zní:
„Obory činností náležejících do živnosti volné - výroba
1. Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
2. Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
3. Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
4. Pěstitelské pálení
5. Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
6. Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
7. Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
8. Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
9. Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
10. Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukověobrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
11. Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
12. Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků
13. Výroba hnojiv
14. Výroba plastových a pryžových výrobků
15. Výroba a zpracování skla
16. Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
17. Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
18. Broušení technického a šperkového kamene
19. Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
20. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
21. Umělecko-řemeslné zpracování kovů
22. Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
23. Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a
zařízení
24. Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy
elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
25. Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
26. Výroba strojů a zařízení
27. Výroba, vývoj, projektování a zkoušky motorových a přípojných vozidel a karoserií
28. Stavba a výroba, vývoj a projektování plavidel
29. Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a
konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a
leteckých pozemních zařízení
30. Výroba,vývoj a projektování drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze
tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
31. Výroba, vývoj a projektování jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných
nemotorových dopravních prostředků
32. Výroba a opravy čalounických výrobků
33. Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
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35. Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
36. Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie,
kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
37. Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
38. Výroba jinde nezařazená
Obory činností náležejících do živnosti volné - služby
1. Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
2. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
3. Činnost odborného lesního hospodáře
4. Vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
5. Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
6. Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
7. Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
8. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
9. Sklenářské práce, rámování a paspartování
10. Zprostředkování obchodu a služeb
11. Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
12. Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
13. Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
14. Provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb
15. Ubytovací služby
16. Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování
dat, hostingové a související činnosti a webové portály
17. Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
18. Pronájem a půjčování věcí movitých
19. Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
20. Zasilatelství a zastupování v celním řízení
21. Projektování pozemkových úprav

22. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
23. Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
24. Projektování elektrických zařízení
25. Testování, měření, analýzy a kontroly
26. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
27. Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
28. Fotografické služby
29. Překladatelská a tlumočnická činnost
30. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
31. Provozování cestovní agentury
32. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské
činnosti
33. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání
kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
34. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní
činnosti
35. Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního
zboží
36. Poskytování technických služeb

- 23 37. Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné
mechaniky, optických přístrojů a měřidel
38. Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
39. Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
40. Služby jinde nezařazené
Obory činností náležejících do živnosti volné - obchod
1. Velkoobchod a maloobchod
2. Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
3. Obchod jinde nezařazený
Obory činností náležejících do živnosti volné - výzkum a vývoj
1. Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd.“.
Bod 79 zní:
7. V § 60 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „u živnosti volné výroba,
živnosti volné služby, živnosti volné obchod a živnosti volné výzkum a vývoj též obor
činnosti,“ a na konci textu písmene d) se doplňují slova „s výjimkou mobilních
provozoven a automatů,“.
K bodu 94.:
8. V § 62 odst. 1 písm. w) se slova „s výjimkou neoznámení změny oboru činnosti u
živnosti volné,“ zrušují.
9. V § 62 odst. 2 písm. b) se za slovo „v)“ vkládá slovo „w)“,
10. V § 62 odst. 2 písm. d) se vypouští slovo „w)“.
V Praze dne 5. února 2008
Anna Č u r d o v á v.r.
zpravodajka výboru pro sociální politiku
Zdeněk P r o s e k v.r.
zpravodaj hospodářského výboru

