Senát Parlamentu ČR schválil novelu živnostenského zákona, kterou předložil ministr průmyslu a obchodu Martin
Říman. Její účinnost je od 1.7.2008.
Nejvýznamnější změny
•
•
•
•

Průkazy živnostenského oprávnění nahradí jediný dokument, výpis z živnostenského rejstříku.
Nově se zavádí jediná volná živnost s 80 obory s tím, že podnikatel pouze oznámí obor činnosti, který bude v
rámci této živnosti vykonávat.
Nově se ruší místní příslušnost živnostenských úřadů. Podnikatelé budou moci ohlašovat živnosti, podávat žádosti
o koncesi a plnit své ohlašovací a oznamovací povinnosti na kterémkoli obecním živnostenském úřadě na celém
území České republiky a také prostřednictvím CzechPointu.
Pro začínající podnikatele se výrazně snižují nároky na povinnou praxi.

Větší nároky jsou však kladeny na kvalitu pracovníků živnostenských úřadů kteří musí dát do souladu data vedená ve
stávajícím živnostenském rejstříku s novelou živnostenského zákona. Postupně bude provedena změna v názvu živností u
živností koncesovaných, vázaných a řemeslných. Na požádání se provede změna i u živností volných ohlašovacích a to vše
v nově připraveném programu.
Od 27.6 do 30.6.2008 nebude mít živnostenský úřad přístup do registru živnostenského podnikání z důvodu instalace
nového programu a napojení do státních registrů . Nebude tedy moci vystavit živnostenské oprávnění. Provoz systému má
být obnoven v 7 hodin 1.7.2008.
Správní poplatky od 1.7.2008.
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 20 za každou i započatou stránku
i) přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 živnostenského zákona Kč 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
písmen a) až d) se vybírá jen jednou. Poplatek se vybere jen jednou rovněž, pokud je současně ohlášena živnost a
podána žádost o koncesi.
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