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   V Praze 13. 12. 2016 
   Čj. OVA:  1485/16 

   
  

Stanovisko 
    
    

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
_______________________________________________________________________________ 
 

I. Úvod 
 
MPO předkládá návrh novely zákona v souladu s Plánem legislativních prací vlády pro rok 2016. 
Předkladatel zdůrazňuje, že navrhované změny mají za cíl zejména snižování administrativní 
zátěže podnikatelů, což vychází z konceptu dokumentu Akční plán snižování administrativní 
zátěže podnikatelů. 

II. Připomínky a návrhy změn 
 
Problém a cíle řešení 
 
Problém i navrhované cíle řešení jsou popsány srozumitelně, v kvalitativním vyjádření. Nejsou 
uvedeny příklady či odhady  zátěže za současného stavu. 
 
Návrh má za cíl následující okruhy opatření: 

- úpravu ustanovení překážek provozování živnosti, které vznikají v souvislosti s rozhodnutím 
živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění podnikatele pro závažné 
porušení živnostenského zákona, 

- oznamování členů statutárního orgánu právnické osoby a vedoucích odštěpného závodu 
zahraniční osoby a jejich zápis do živnostenského rejstříku, 

- vydávání sestav z živnostenského rejstříku. 
 
Rizika současné právní úpravy jsou dobře vysvětlena. 
 
Varianty a jejich dopady 
 
Předkladatel zpracoval ke každé navrhované změn 3 – 4 varianty 
Předkladatel uvádí celkové počty dotčených podnikatelů (fyzických i právnických osob), dopady 
jednotlivých variant na tyto subjekty ilustruje kvalitativní charakteristikou, jež je doplněna propočty 
administrativní zátěže podnikatelů. Varianty jsou srovnány v tabulce. 
Celkové vyhodnocení vychází ve prospěch navrhované varianty, je však podloženo argumenty 
a kvalitativními i částečně kvantitativními informacemi. 
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Přezkum účinnosti regulace 
 
Předkladatel uvádí obecné teze o nutnosti přezkumu účinnosti regulace a závazku průběžného 
sledování právní úpravy. 
PK RIA doporučuje stanovit indikátory přezkumu právní úpravy a stanovení časového 
harmonogramu ex-post evaluace působení živnostenského zákona. 
 
 
III. Závěr  
 
PK RIA předložené hodnocení dopadů regulace přijímá a doporučením, aby předkladatel 
realizoval ex-post hodnocení dopadů živnostenského zákona. 
 

 

 

 

Vypracoval: 

 

 

 
   
   

  prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. 
v.r. 

  

předsedkyně komise 
 
 
 
 
 

 


