Pro podnikatele – aktualizace, novinky
Zdroj: businessInfo.cz
Zákon č. 130/2008 Sb., který zásadně novelizuje živnostenský zákon
Dne 1. července 2008 vstoupila v účinnost zásadní novela živnostenského zákona (viz výše), která přináší
řadu změn v živnostenském podnikání, zejména pak ulehčení administrativní zátěže podnikatelů a jejich
vstupu do podnikání. Mezi zásadní změny patří:
1. úprava volné živnosti
Dosavadních 125 živností volných bylo nahrazeno jednou živností volnou s názvem „Výroba, obchod a
služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona“. Do této živnosti spadají veškeré
podnikatelské činnosti, jež nejsou živnostmi řemeslnými, vázáváni a koncesovanými tak, jak je uvedeno
v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona a současně se nejedná o činnosti, které nejsou živnostmi ve
smyslu § 3 živnostenského zákona (například činnost lékařů, advokátů, znalců, auditorů, a nově také
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor).
V rámci této jedné volné živnosti je podnikatel oprávněn provozovat všech 80 oborů činností, které tato
živnost obsahuje. Podnikatel pouze jednotlivé obory činností, které chce vykonávat v rámci své
podnikatelské aktivity, oznámí živnostenskému úřadu. Živnost volná a její obory činností jsou upraveny
v příloze č. 4 živnostenského zákona.
2. Místní příslušnost živnostenských úřadů
Podnikatel může ohlásit živnost kterémukoliv obecnímu živnostenskému úřadu v rámci celé České
republiky. Bez ohledu, zda se jedná o fyzickou osobu, právnickou osobu, zahraniční fyzickou nebo
zahraniční právnickou osobu. Došlo tak k výraznému usnadnění jak vstupu do podnikání, tak i k usnadnění
možnosti rozšířit živnostenské oprávnění. Podnikatel již není vázán na jediný místně příslušný živnostenský
úřad podle místa bydliště, sídla firmy, apod., ale může se obracet se svými záležitostmi na kterýkoliv
živnostenský úřad v České republice. Všechna podání vůči živnostenskému úřadu se uskutečňují
prostřednictvím řádně vyplněného registračního formuláře, v případě změn prostřednictvím tzv. změnového
listu. (možnost stáhnout na www.mpo.cz, www.portal.gov.cz, www.mmdecin.cz).
3. Výpisy ze živnostenského rejstříku
Namísto živnostenských listů a koncesních listin živnostenské úřady vydávají tzv. výpis ze živnostenského
rejstříku, který slouží jako doklad o prokázání živnostenského oprávnění. Ve veřejné části výpisu ze
živnostenského rejstříku se promítnou veškeré případné změny, o které podnikatel zažádal.
Výpis podnikatelům vydá jakýkoliv živnostenský úřad po vyplnění tzv. žádosti o výpis. Za každou
započatou stránku výpisu podnikatel zaplatí 20,-- Kč.
4. Prokázání odbornosti podnikatele
K prokázání odbornosti žadatele o živnostenské oprávnění nově postačí doložení příslušného dokladu o
ukončení vzdělání (vyučení v oboru, středoškolské, vysokoškolské), není vyžadována praxe. V praxi je tak
velmi usnadněn mladým začínajícím podnikatelům vstup do vlastního podnikání.
5. Přerušení živnosti
Podnikatel může přerušit provozování živnosti na libovolně dlouhou dobu, nikoliv maximálně na dva roky,
jak stanovila dosavadní právní úprava.

6. Správní poplatky
Poplatky spojené s podáním na živnostenských úřadech upravuje Položka 24 sazebníku zákona č. 634/2004
Sb., o správních poplatcích. Novela živnostenského zákona přinesla změny i v této oblasti:
1. Ohlášení živnosti (popř. žádost o koncesi) při vstupu do živnostenského podnikání – 1 000,-- Kč.
2. Další ohlášení živnosti (popř. žádosti o koncesi) 500,-- Kč
3. Změna rozhodnutí o udělení koncese – 500,-- Kč
4. Vydání výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny – 100,-- Kč
5. Vydání úplného nebo částečného výpisu ze živnostenského rejstříku na žádost za každou i započatou
stránku – 20,-- Kč.

