
 
V Praze dne 19. února 2013 

          Č.j.: 70/13 

          
Stanovisko 

komise pro hodnocení dopadů regulace 
 

k návrhu  
zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

(živnostenský zákon) – koncese na prodej lihu 
 

 
I. Úvod: 
 
Návrh zákona je stručnou regulatorní úpravou, která zavádí koncesi na prodej lihovin. Dnes 
pod koncesované živnosti (vyžadující zvláštní povolení) spadá jen výroba lihovin. K získání 
koncese na prodej není třeba splnit žádné kvalifikační předpoklady ani není třeba vyjádření 
Ministerstva zemědělství (na rozdíl od výroby). Z pohledu podnikatelů změna vyžaduje 
pouze podání žádosti. Smyslem zákona není regulovat počet či kvalitativní standardy 
podnikatelů, ale pouze vytvořit jeden seznam všech podnikatelů, kteří prodávají lihoviny. 
Tento seznam by následně měl usnadnit daňové kontroly. 
 
Vzhledem k jednoduchosti úpravy je RIA adekvátně stručná. Jako varianty diskutuje rozdílné 
míry požadavků v rámci koncesované živnosti (požadavky na oznamování provozoven; 
vybrána byla nejmírnější varianta, tj. varianta č. 3). RIA uvádí číselně počet dotčených 
podnikatelských subjektů a jejich hodinové i korunové administrativní náklady. Stejně tak 
uvádí číselně administrativní náklady živnostenských úřadů spojených s udílením koncesí. 
Celkové náklady jsou cca 33 milionů Kč na straně podnikatelů a 22 milionů Kč na straně 
živnostenských úřadů; tyto náklady jsou vynaloženy jednorázově po změně zákona.  
 
II. Připomínky a návrhy změn: 
 
Přínosy jsou vyjádřeny kvalitativně; jejich rigorózní kvantifikace je objektivně obtížná. 
Vzhledem k nízkým nákladům ale stačí, aby zákon generoval výnosy ve výši zhruba 
2.8 milionů Kč ročně (=55/20), aby se vstupní náklady vyplatily.  
 
Pro návrh zákona, posuzovaný sám o sobě, poskytuje RIA postačující zhodnocení nákladů 
a přínosů. Jedinou připomínkou je zasazení zákona do kontextu všech opatření omezujících 
ilegální trh s lihem. Tj. zdůvodnění, proč – i když přínosy u tohoto zákona zřejmě převyšují 
náklady – se jedná o vhodné řešení problému a zda neexistují i jiná, ještě přínosnější řešení.  
 
III. Závěr:  
 
Předložená Závěrečná zpráva RIA je akceptovatelná a Komise RIA ji proto doporučuje 
schválit. 
 
 

Vypracoval:  Libor Dušek, Ph.D.     
 
       Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc., v.r. 
          předseda komise 


