
        Příloha 

V Praze dne 13. prosince 2013 

          Č.j.: 1362/13 
          
 

Stanovisko 

komise pro hodnocení dopadů regulace 
k návrhu  

zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 

 
I. Úvod 
 
Cílem předkládaného návrhu je zrušení povinnosti podnikatelů opakovaně dokládat 
obecnímu živnostenskému úřadu doklady, které již byly doloženy některému z 227 
obecních živnostenských úřadů při zpracování předchozích žádostí a podání ve věci 
téhož podnikatele, a současně skutečnosti, které tyto doklady osvědčují, zůstaly 
beze změny. Z dokumentů předkládaných podnikateli při vstupu do živnostenského 
podnikání i v jeho průběhu budou živnostenské úřady vytvářet elektronické kopie, 
které budou ukládat do centrálního datového úložiště živnostenského rejstříku. 
Dosud tyto dokumenty byly primárně uchovávány pouze v databázích jednotlivých 
živnostenských úřadů. 
 
Klíčovým záměrem zákona je zlepšit podnikatelské prostředí v České republice 
snížením administrativní zátěže podnikatelů právě v souvislosti se zavedením výše 
uvedeného opatření. Roční úspora při snížení této administrativní zátěže na straně 
podnikatelů je vyčíslena ekonomickým propočtem na úrovni 10,9 mil. Kč. Současně 
bude toto opatření znamenat zvýšení pracnosti a dodatečné náklady při skenování 
dokumentů do datového úložiště na straně živnostenských úřadů ve výši cca 9,9 mil. 
Kč ročně. Do budoucna budou veškeré údaje evidovány v elektronickém centrálním 
datovém úložišti živnostenského rejstříku, což bude do budoucna znamenat další 
obtížně vyčíslitelné úspory na straně živnostenských úřadů, neboť pro jejich účely 
budou všechny dokumenty koncentrovány na jednom místě a odpadne nutnost 
přeposílání dokumentů mezi úřady v elektronické nebo papírové podobě.  
 
II. Připomínky a návrhy změn 
 
RIA je u tohoto návrhu zpracována poměrně kvalitně a u klíčového tématu návrhu je 
obsaženo variantní řešení problému včetně vyhodnocení jednotlivých variant řešení. 
Současně je v návrhu obsaženo vyhodnocení ekonomických nákladů a přínosů 
navržené úpravy. Rovněž byly provedeny konzultace s relevantními zájmovými 
sdruženími a profesními asociacemi působícími v této oblasti. 
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III. Závěr  
 
Předložená RIA odpovídá požadovaným formálním a obsahovým požadavkům, 
a proto Komise RIA doporučuje Závěrečnou zprávu RIA  s ch v á l i t. 
 

 
Vypracoval: JUDr. Petr Solský     
 
 

prof.  Ing.  Michal Mejstřík, CSc.,v.r. 
          předseda komise 

 


