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Návrh
ZÁKON
ze dne …………. 2015,
kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a některé další zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Čl. I
Zákon č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání ve znění zákona č. zákona č.
600/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb.,
zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 136/1994
Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č.
95/1996 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č.
49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona
č. 79/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona
č. 167/1998 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb.,
zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 149/2000
Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č.
151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb.,
zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 258/2000
Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č.
61/2001 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona
č. 501/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb.,
zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 86/2002
Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č.
320/2002 Sb., zákona č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona
č. 130/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb.,
zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004
Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č.
38/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 58/2005 Sb., zákona
č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb.,
zákona č. 358/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 62/2006
Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č.
212/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb.,
zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 315/2006
Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č.
179/2006 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,
zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008
Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č.
160/2010 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb.,
zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 152/2011
Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 351/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č.
420/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona

č. 169/2012 Sb., zákona č.167/2012 Sb., zákona č. 199/2012 Sb., zákona č. 201/2012 Sb.,
zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 407/2012
Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 234/2013 Sb., zákona č. 309/2013 Sb., zákona č.
308/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 458/2011 Sb.,
zákona č. 140/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., a zákona č. 127/2014 Sb. se mění takto:
1.

V § 60 odst. 2 se na konci textu v písmenu q) tečka nahrazuje čárkou a vkládá se nové
písmeno r), které zní:
„r) údaj o tom, zda podnikatel je podnikatelem zaměstnávajícím méně neţ 10 osob.“.

2.

V § 60 se za odstavec 11 vkládá nový odstavec 12, který včetně poznámky pod čarou
zní:

„(12) Česká správa sociálního zabezpečení poskytuje Ţivnostenskému úřadu České
republiky pro potřeby výkonu ţivnostenských kontrol a pro potřeby vedení rejstříku údaje o
tom, kteří podnikatelé zaměstnávají méně neţ 10 osob. Pro účely tohoto ustanovení se
zaměstnanou osobou rozumí osoba v zaměstnání, které zakládá účast na nemocenském
pojištění dle zvláštního právního předpisu.
____________________
38f) zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.“.
Dosavadní odstavec 12 se označuje jako odstavec 13.
3.

V § 60a se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 aţ 8, které včetně poznámky pod
čarou zní:

„(3) Stanoví-li tak zvláštní právní předpis, vykonávají ţivnostenské úřady kontrolu a
činí další opatření včetně ukládání sankcí za porušení povinností ve vztahu k podnikatelům,
kteří podnikají na základě ţivnostenského oprávnění dle tohoto zákona a kteří zaměstnávají
méně neţ 10 osob. Ţivnostenské úřady vykonávají kontrolu a činí další opatření včetně
ukládání sankcí za porušení povinnosti v rozsahu a způsoby stanovenými příslušným
zvláštním právním předpisem.
(4) V rozsahu, v jakém ţivnostenský úřad provádí kontrolu a činí další opatření dle
zvláštního právního předpisu ve vztahu ke kontrolovaným podnikatelům zaměstnávajícím
méně neţ 10 osob, nenáleţí tato působnost jiným správním orgánům, které by jinak dle
zvláštního právního předpisu byly příslušné k provedení kontroly či k provádění jiných
opatření, včetně ukládání sankcí za porušení povinnosti. Pro posouzení působnosti
příslušného správního orgánu je rozhodující stav zapsaný ve vztahu k předmětnému
podnikateli v ţivnostenském rejstříku ke dni zahájení kontroly, ke dni zahájení řízení či ke dni
přijetí jiného opatření činěného mimo kontrolu či mimo řízení.
(5) Správní orgán, který vykonává kontroly dle příslušného zvláštního právního
předpisu u osob odlišných od podnikatelů podnikajících na základě ţivnostenského oprávnění

dle tohoto zákona a zaměstnávajících méně neţ 10 osob, poskytne na ţádost ţivnostenského
úřadu součinnost potřebnou k dosaţení účelu kontroly prováděné ţivnostenským úřadem.
Pracovníci příslušného správního orgánu se mohou účastnit kontrol prováděných
ţivnostenským úřadem a zaměřených na dodrţování poţadavků vyplývajících ze zvláštních
právních předpisů pouze tehdy, budou-li k účasti na kontrole vyzváni příslušným
ţivnostenským úřadem a současně se jedná o pracovníky se zvláštní odbornou způsobilostí,
která je dle zvláštního právního předpisu nezbytná pro výkon kontroly či provedení jiného
opatření.39a)
(6) Správní orgány, které vykonávají kontroly dle příslušného zvláštního právního
předpisu u osob odlišných od podnikatelů podnikajících na základě ţivnostenského oprávnění
dle tohoto zákona a zaměstnávajících méně neţ 10 osob, jsou povinny poskytovat
ţivnostenským úřadům metodickou podporu při výkonu kontrol dle tohoto zákona. Za tím
účelem jsou tyto orgány povinny předávat Ţivnostenskému úřadu České republiky metodické
podklady pouţívané pro účely výkonu kontrol, a to vč. kontrolních seznamů, z nichţ bude
patrné zaměření a rozsah kontroly týkající se dodrţování poţadavků vyplývajících
z příslušného zvláštního právního předpisu. Ţivnostenský úřad České republiky vykonává
metodickou činnost vůči krajským ţivnostenským úřadům a zajistí, aby jím zpracované
metodické podklady pro výkon ţivnostenských kontrol jakoţ i metodické podklady obdrţené
od ostatních kontrolních orgánů, byly zveřejňovány způsobem umoţňujícím dálkový přístup.
(7) Stanoví-li zvláštní právní předpisy uvedené v odstavci 3 pravomoc příslušného
orgánu provést v rámci kontroly či dozoru odběr a laboratorní či jiné expertní vyšetření
vzorků věcí odebraných u kontrolované osoby, není ţivnostenský úřad oprávněn takové
vyšetření vzorků sám provádět, ale je povinen odebrané vzorky předat orgánu či osobě, která
je k provedení takového vyšetření oprávněna dle zvláštního právního předpisu.39b) Pravomoc
ţivnostenského úřadu odebrat vzorky či nařídit odpovědné osobě odběr a vyšetření vzorků,
která pro příslušné správní orgány vyplývá ze zvláštních právních předpisů, tím není
dotčena.39c)
(8) Ţivnostenské úřady jsou povinny informovat správní orgán, který vykonává
kontroly dle příslušného zvláštního právního předpisu u osob odlišných od podnikatelů
zaměstnávajících méně neţ 10 osob, o výsledcích kontrol a o opatřeních přijatých
ţivnostenským úřadem ve vztahu k podnikatelům, kteří zaměstnávají méně neţ 10 osob.
____________________
39a) Například § 88a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, § 53 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů.
39b) Například § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, § 101 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých
souvisejících zákonů, § 3 odst. 3 písm. b) zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a
potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, § 2a odst. 3 zákona č.
64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.
39c) Například § 82a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů.“.
ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o Finanční správě České republiky
Čl. II
Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky ve znění zákona č.
407/2012 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 164/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb.,
zákona č. 344/2013 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. 267/2014
Sb. se mění následovně:
V ustanovení § 10 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 aţ 6, které zní:
„(4) Ve vztahu k podnikatelům, kteří podnikají na základě ţivnostenského oprávnění dle
zvláštního právního předpisu a kteří zaměstnávají méně neţ 10 osob, vykonávají kontrolu
v rozsahu stanoveném v § 10 odst. 2 krajské ţivnostenské úřady. Působnost finančního úřadu
dle § 10 odst. 2 ve vztahu k podnikatelům, kteří podnikají na základě ţivnostenského
oprávnění dle zvláštního právního předpisu a kteří zaměstnávají méně neţ 10 osob, se
neuplatní.
(5) Ve vztahu k podnikatelům, kteří podnikají na základě ţivnostenského oprávnění dle
zvláštního právního předpisu a kteří zaměstnávají méně neţ 10 osob, vykonávají místní
šetření a daňovou kontrolu dle zvláštního právního předpisu krajské ţivnostenské úřady.
Působnost finančního úřadu k výkonu místního šetření a daňové kontroly ve vztahu
k podnikatelům, kteří podnikají na základě ţivnostenského oprávnění dle zvláštního právního
předpisu a kteří zaměstnávají méně neţ 10 osob, se neuplatní.
(6) Ustanovení odstavce 5 se neuplatní v případě správy daní z příjmů a v případě
správy daně z přidané hodnoty ve zvláštním reţimu jednoho správního místa.“.
Čl. III
Přechodná ustanovení
Kontroly a místní šetření zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí
podle dosavadních právních předpisů.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. IV
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění zákona č. 202/2005 Sb., zákona č. 168/2005
Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č.
495/2005 Sb., zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb.,
zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 115/2006
Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č.
159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb.,
zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 57/2008 Sb., zákona č. 124/2008
Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č.

158/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 306/2008 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 149/2010 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 347/2010
Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č.
365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., 470/2011 Sb., zákona č.
1/2012 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 437/2012 Sb., zákona č. 505/2012 Sb., zákona
č. 401/2012 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb.,
zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 219/2014 Sb., zákona č. 136/2014 Sb. a zákona č.
250/2014 Sb. se mění takto:
1.

§ 125 zní:

„Kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti vykonávají Státní úřad inspekce práce,
oblastní inspektoráty práce, v rozsahu stanoveném v § 126 odst. 4 celní úřady, v rozsahu
uvedeném v § 127 generální ředitelství Úřadu práce a krajské pobočky Úřadu práce a
v rozsahu stanoveném v § 128 krajské ţivnostenské úřady (dále jen "orgány kontroly").“.
2.

Za ustanovení § 127 se vkládá ustanovení § 128, které zní
„§ 128

Ve vztahu k podnikatelům, kteří podnikají na základě ţivnostenského oprávnění dle
zvláštního právního předpisu a kteří zaměstnávají méně neţ 10 osob, vykonává kontrolu
v rozsahu stanoveném v § 126 odst. 1 a 3 a v § 127 ţivnostenský úřad. Působnost ostatních
orgánů kontroly § 126 odst. 1 a 3 a § 127 se v takovém případě neuplatní.“.
3.

V ustanovení § 136 odst. 2 se slova „Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty
práce“ nahrazují slovy „Státní úřad inspekce práce, oblastní inspektoráty práce a krajské
ţivnostenské úřady“.

4.

V ustanovení § 136 odst. 3 se slova „Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty
práce“ nahrazují slovy „Státní úřad inspekce práce, oblastní inspektoráty práce a krajské
ţivnostenské úřady“.

5.

V ustanovení § 141 odst. 4 se vkládá druhá věta, která zní: „Správní delikty podle
tohoto zákona spáchané podnikateli, kteří podnikají na základě ţivnostenského
oprávnění dle zvláštního právního předpisu a kteří zaměstnávají méně neţ 10 osob,
projednávají krajské ţivnostenské úřady.“.
Čl. V
Přechodná ustanovení

Kontroly a správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí
podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST ČTVRTÁ
Čl. VI
Změna zákona o inspekci práce
Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce ve znění zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 264/2006
Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č.
294/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona
č. 350/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb. zákona č. 64/2014 Sb.,
zákona č. 247/2014 Sb., zákona č. 136/2014 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb. se mění takto:
1.

V ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) se před slova „podle zvláštního právního předpisu“
vkládají slova „na základě jiného neţ ţivnostenského oprávnění“.

2.

V ustanovení § 6 odst. 4 se na konci textu v písm. i) tečka nahrazuje čárkou a vkládá se
nové písmeno j), které zní:
„j) podnikatele podnikající na základě ţivnostenského oprávnění dle zvláštního
právního předpisu 16), kteří zaměstnávají méně neţ 10 osob.“.

3.

Za ustanovení § 6 se vkládá nové ustanovení § 6a, které zní:
„§ 6a

Krajský ţivnostenský úřad ve vztahu k podnikatelům, kteří podnikají na základě
ţivnostenského oprávnění dle zvláštního právního předpisu 16) a kteří zaměstnávají méně neţ
10 osob:
a) vykonává kontrolu v rozsahu stanoveném v § 3,
b) ukládá opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole, určuje přiměřené lhůty k
jejich odstranění,
c) kontroluje plnění opatření k odstranění zjištěných nedostatků,
d) rozhoduje o přestupcích a správních deliktech dle tohoto zákona.“.
Čl. VII
Přechodná ustanovení
Kontroly a správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí
podle dosavadních právních předpisů.
ČÁST PÁTÁ
Čl. VIII
Změna zákona o požární ochraně
Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č.
40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona
č. 237/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb.,

zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., 350/2011 Sb., zákona č. 350/2012 Sb.,
zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 267/2006
Sb. se mění takto:
1.

Za ustanovení § 35 se vkládá nové ustanovení § 35a, které zní:
„§ 35a

Krajské ţivnostenské úřady vykonávají státní poţární dozor podle § 31 odst. 1 písm. a), c) a
h) u podnikatelů, kteří podnikají na základě ţivnostenského oprávnění podle zvláštního
právního předpisu a kteří zaměstnávají méně neţ 10 osob. Působnost ministerstva a
hasičského záchranného sboru kraje podle § 32 a § 35 se v takovém případě neuplatní.“.
2.

Za ustanovení § 77 se vkládá nové ustanovení § 77a, které zní:
„§ 77a

Správní delikty podle tohoto zákona spáchané podnikateli, kteří podnikají na základě
ţivnostenského oprávnění dle zvláštního právního předpisu a kteří zaměstnávají méně neţ 10
osob, projednávají krajské ţivnostenské úřady. Krajský ţivnostenský úřad v souvislosti
s projednáním správních deliktů ukládá a vymáhá pokuty. Pokuta uloţená krajským
ţivnostenským úřadem je příjmem státního rozpočtu. Působnost hasičského záchranného
sboru kraje dle § 76 se v takovém případě neuplatní.“.
Čl. IX
Přechodná ustanovení
Kontroly a správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí
podle dosavadních právních předpisů.
ČÁST ŠESTÁ
Čl. X
Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Zákon ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení ve znění
zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993
Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č.
160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona
č. 225/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb.,
zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000
Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č.
411/2000 Sb. zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 265/2002 Sb.,
zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 320/2002
Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č.
453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona
č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb.,
zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006

Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č.
342/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb.,
zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008
Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č.
382/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona
č. 326/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb.,
zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 177/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 220/2011
Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č.
348/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb.,
zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 167/2012
Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č.
403/2012 Sb., zákona č. 274/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb.,
zákona č. 344/2013 Sb. zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 136/2014 Sb., zákona č. 458/2011
Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 251/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č.
332/2014 Sb. a zákona č. 267/2006 Sb. se mění takto:
Za ustanovení § 10a se vkládá nové ustanovení § 10b, které zní:
„§ 10b
(1) Ve vztahu k zaměstnavatelům, kteří podnikají na základě ţivnostenského oprávnění
dle zvláštního právního předpisu a kteří zaměstnávají méně neţ 10 osob, a dále ve vztahu
k osobám samostatně výdělečně činným, které podnikají na základě ţivnostenského oprávnění
dle zvláštního právního předpisu, vykonávají krajské ţivnostenské úřady kontrolu a přezkum
a provádí ostatní opatření svěřená orgánům sociálního zabezpečení v rozsahu stanoveném v §
6 odst. 4 písm. a) bod 10, § 6 odst. 4 písm. o), § 12 písm. d), § 13 a § 15 tohoto zákona.
Působnost krajských ţivnostenských úřadů dle předchozí věty se však neuplatní ve věcech
plnění povinnosti placení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti. Působnost orgánů sociálního zabezpečení ke kontrole, k přezkumu a k výkonu
ostatních svěřených opatření vůči zaměstnavatelům a osobám samostatně výdělečně činným
se neuplatní v tom rozsahu, v jakém byla tímto zákonem svěřena krajským ţivnostenským
úřadům.
(2) V souvislosti s výkonem působnosti dle odstavce 1 jsou krajské ţivnostenské úřady
oprávněny rozhodovat o správních deliktech kontrolovaných osob zjištěných v rámci kontroly
a přezkumu.“.
Čl. XI
Přechodná ustanovení
Kontroly a správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí
podle dosavadních právních předpisů.
ČÁST SEDMÁ
Čl. XII
Změna zákona o nemocenském pojištění

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č.
181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb.,
zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb.,
zákona č. 302/2009 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 362/2009
Sb., zákona č. 166/2010 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 157/2010 Sb., zákona č.
347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona
č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb.,
zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 410/2011 Sb., zákona č. 169/2012
Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č.
401/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 14/2015 Sb. a
zákona č. 332/2014 Sb. se mění takto:
Za ustanovení § 91a se vkládá nové ustanovení § 91b, které zní:
„§ 91b
(1) Ve vztahu k zaměstnavatelům, kteří podnikají na základě ţivnostenského oprávnění
dle zvláštního právního předpisu a kteří zaměstnávají méně neţ 10 osob, a dále ve vztahu
k osobám samostatně výdělečně činným, které podnikají na základě ţivnostenského oprávnění
dle zvláštního právního předpisu, vykonávají krajské ţivnostenské úřady kontrolu a přezkum
a provádí ostatní opatření svěřená orgánům nemocenského pojištění v rozsahu stanoveném v
§ 84 odst. 2 písm. i), § 84 odst. 3 písm. a), § 89 odst. 1 písm. d), § 90 písm. a) a b), § 91 a §
104 odst. 1 písm. c) tohoto zákona. Působnost orgánů nemocenského pojištění ke kontrole, k
přezkumu a k výkonu ostatních svěřených opatření dle § 84 odst. 2 písm. i), § 84 odst. 3 písm.
a), § 89 odst. 1 písm. d), § 90 písm. a) a b), § 91 a § 104 odst. 1 písm. c) tohoto zákona se
v takovém případě neuplatní.
(2) V souvislosti s výkonem působnosti dle odstavce 1 jsou krajské ţivnostenské úřady
oprávněny rozhodovat o správních deliktech kontrolovaných osob zjištěných v rámci kontroly
a přezkumu.“.
Čl. XIII
Přechodná ustanovení
Kontroly a správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí
podle dosavadních právních předpisů.
ČÁST OSMÁ
Čl. XIV
Změna zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č.
13/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona

č. 274/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb.,
zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 562/2004
Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č.
392/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb.,
zákona č. 74/2006 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 59/2006
Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č.
392/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb.,
zákona č. 378/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008
Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č.
227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb.,
zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 115/2012 Sb., zákona č. 333/2012
Sb., zákona č. 223/2013 Sb., zákona č. 223/2013 Sb., zákona č. 223/2013 Sb., zákona č.
64/2014 Sb., zákona č. 247/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. 252/2014 Sb. se
mění takto:
1.

V ustanovení § 78 odst. 1 se na konci textu v písm. g) tečka nahrazuje čárkou a vkládá
se nové písmeno h), které zní:
„h) ţivnostenské úřady.“.

2.

Za ustanovení § 84 se vkládá nové ustanovení § 84a, které zní:
„§ 84a

(1) Ve vztahu k podnikatelům, kteří podnikají na základě ţivnostenského oprávnění dle
zvláštního právního předpisu a kteří zaměstnávají méně neţ 10 osob, vykonávají krajské
ţivnostenské úřady státní zdravotní dozor v rozsahu stanoveném v § 84 tohoto zákona týkající
se dodrţování povinností souvisejících s výkonem podnikání na základě ţivnostenského
oprávnění příslušného podnikatele. Působnost krajských hygienických stanic k výkonu
státního zdravotního dozoru dle § 84 tohoto zákona se v takovém případě neuplatní.
(2) V souvislosti s výkonem státního zdravotního dozoru dle odstavce 1 se na pověřené
zaměstnance příslušného ţivnostenského úřadu obdobně uplatní ustanovení tohoto zákona
upravující oprávnění a povinnosti zaměstnanců orgánů ochrany veřejného zdraví při výkonu
dozoru.“.
3.

V ustanovení § 93 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

„(6) Správní delikty podle § 92 tohoto zákona spáchané podnikateli, kteří podnikají na
základě ţivnostenského oprávnění dle zvláštního právního předpisu a kteří zaměstnávají méně
neţ 10 osob, projednávají krajské ţivnostenské úřady. Ţivnostenský úřad v souvislosti
s projednáním správních deliktů ukládá a vybírá pokuty. Působnost orgánů ochrany veřejného
zdraví se v takovém případě neuplatní.“.
Čl. XV
Přechodná ustanovení
Kontroly a správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí
podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST DEVÁTÁ
Čl. XVI
Změna zákona o zdravotnických prostředcích
Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se mění takto:
1.

Za ustanovení § 80 se vkládá nové ustanovení § 80a, které zní:
„§ 80a

Ve vztahu k podnikatelům, kteří podnikají na základě ţivnostenského oprávnění dle
zvláštního právního předpisu a kteří zaměstnávají méně neţ 10 osob, vykonávají kontrolu dle
tohoto zákona krajské ţivnostenské úřady. Působnost Ústavu dle § 80 se v takovém případě
neuplatní.“.
2.

V ustanovení § 92 odst. 4 se vkládá druhá věta, která zní: „Správní delikty podnikatelů,
kteří podnikají na základě ţivnostenského oprávnění dle zvláštního právního předpisu a
kteří zaměstnávají méně neţ 10 osob, projednává krajský ţivnostenský úřad. Působnost
Ústavu dle věty první se v takovém případě neuplatní.“.
Čl. XVII
Přechodná ustanovení

Kontroly a správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí
podle dosavadních právních předpisů.
ČÁST DESÁTÁ
Čl. XVIII
Změna zákona o léčivech
Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů ve znění
zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 291/2009
Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 75/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č.
50/2013 Sb., zákona č. 70/2013 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb. se mění takto:
1.

V ustanovení § 10 odst. 1 se na konci textu v písmenu i) tečka nahrazuje čárkou a
vkládá se nové písmeno j), které zní:
„j) ţivnostenské úřady.“.

2.

V ustanovení § 10 odst. 2 se na konci textu v písmenu h) tečka nahrazuje čárkou a
vkládá se nové písmeno i), které zní:

„i) ţivnostenské úřady.“.
3.

Za ustanovení § 19 se vkládá nové ustanovení § 19a, které zní:
„§ 19a
Ţivnostenské úřady

Úkoly státní správy stanovené tímto zákonem na úseku kontroly podle § 101 a ukládání
sankcí podle § 103 aţ 109 vykonávají u podnikatelů, kteří podnikají na základě
ţivnostenského oprávnění dle zvláštního právního předpisu a kteří zaměstnávají méně neţ 10
osob, krajské ţivnostenské úřady.“.
4.

V ustanovení § 109 odst. 4 se na konci textu v písmenu e) tečka nahrazuje čárkou a
vkládá se nové písmeno f), které zní:
„f) krajské ţivnostenské úřady, jde-li o správní delikty provozovatelů, dalších osob
zacházejících s léčivy, drţitelů rozhodnutí o registraci, zprostředkovatelů, výrobců a
dovozců pomocných látek, v případech, kdy jsou tyto osoby podnikateli, kteří podnikají
na základě ţivnostenského oprávnění dle zvláštního právního předpisu a kteří
zaměstnávají méně neţ 10 osob.“.
Čl. XIX
Přechodná ustanovení

Kontroly a správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí
podle dosavadních právních předpisů.
ČÁST JEDENÁCTÁ
Čl. XX
Změna zákona o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa
Zákon ČNR č. 282/1991 Sb., o České inspekci ţivotního prostředí a její působnosti v ochraně
lesa ve znění zákona č. 149/2003 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb. se mění takto:
V ustanovení § 1 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
„(6) Působnost inspekce v jednotlivých sloţkách ţivotního prostředí, kterou stanoví
tento zákon a další zákony se neuplatní ve vztahu k podnikatelům, kteří podnikají na základě
ţivnostenského oprávnění dle zvláštního právního předpisu a kteří zaměstnávají méně neţ 10
osob. V těchto případech působnost svěřenou jinak inspekci tímto a dalšími zákony
vykonávají krajské ţivnostenské úřady.“.
Čl. XXI
Přechodná ustanovení

Kontroly a správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí
podle dosavadních právních předpisů.
ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých
souvisejících zákonů
Čl. XXII
Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých
souvisejících zákonů ve znění zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č.
321/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 120/2008 Sb., zákona č. 291/2009 Sb.,
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákona č. 138/2014
Sb. a zákona č. 250/2014 Sb. se mění takto:
1.

Za ustanovení § 8 se vkládá nové ustanovení § 8a, které zní:
„§ 8a

(1) Ve vztahu k podnikatelům, kteří podnikají na základě ţivnostenského oprávnění dle
zvláštního právního předpisu a kteří zaměstnávají méně neţ 10 osob, vykonávají krajské
ţivnostenské úřady kontrolu a provádí ostatní opatření svěřená inspekci v rozsahu stanoveném
v § 3 odst. 1 a 2, § 3 odst. 3 písm. a), t) a u), § 3 odst. 7 a 10 a § 6 tohoto zákona. Působnost
inspekce ke kontrole a k výkonu ostatních svěřených opatření dle § 3 odst. 1 a 2, § 3 odst. 3
písm. a), t) a u), § 3 odst. 7 a 10 a § 6 tohoto zákona se v takovém případě neuplatní.
(2) V souvislosti s výkonem kontrol a ostatních opatření dle odstavce 1 tohoto
ustanovení vykonávají pověření pracovníci příslušného ţivnostenského úřadu práva a
povinnosti, jeţ jsou ustanoveními § 4 aţ § 5c tohoto zákona svěřeny inspektorům.“.
2.

V ustanovení § 11c odst. 7 se vkládá druhá věta, která zní: „Správní delikty podle tohoto
zákona spáchané podnikateli, kteří podnikají na základě ţivnostenského oprávnění dle
zvláštního právního předpisu a kteří zaměstnávají méně neţ 10 osob, projednávají
krajské ţivnostenské úřady.“.

3.

Ustanovení § 12a zní:
„§ 12a

Kde se v přímo pouţitelných předpisech Evropské unie mluví o příslušném úřadu,
příslušném ústředním úřadu nebo kompetentní autoritě, rozumí se tím pro účely tohoto zákona
ústřední inspektorát, inspektorát nebo ţivnostenský úřad, a to podle toho do působnosti
kterého z těchto orgánů náleţí výkon příslušného oprávnění nebo provedení příslušného
opatření.“.
Čl. XXIII
Přechodná ustanovení

Kontroly a správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí
podle dosavadních právních předpisů.
ČÁST TŘINÁCTÁ
Čl. XXIV
Změna zákona ČNR o České obchodní inspekci
Zákon ČNR č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci ve znění zákona č. 240/1992 Sb.,
zákona č. 22/1997 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 189/1990 Sb., zákona č. 71/2000
Sb., zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 321/2001 Sb., zákona č.
205/2002 Sb., zákona č. 439/2003 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb.,
zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008
Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č.
145/2010 Sb., zákona č. 219/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona
č. 308/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb. se mění takto:
1.

Za § 9 se vkládá nové ustanovení § 10, které zní:
„§ 10

(1) Ve vztahu k podnikatelům, kteří podnikají na základě ţivnostenského oprávnění dle
zvláštního právního předpisu a kteří zaměstnávají méně neţ 10 osob, vykonávají krajské
ţivnostenské úřady kontrolu a provádí ostatní opatření svěřená České obchodní inspekci
v rozsahu stanoveném v § 2, § 2a a § 3 tohoto zákona. Působnost České obchodní inspekce ke
kontrole a k výkonu ostatních svěřených opatření dle § 2, § 2a § 3 tohoto zákona se neuplatní.
(2) V souvislosti s výkonem kontrol a ostatních opatření dle odstavce 1 tohoto
ustanovení vykonávají pověření pracovníci příslušného ţivnostenského úřadu práva a
povinnosti, jeţ jsou ustanoveními § 7 aţ § 9 tohoto zákona svěřeny inspektorům.
(3) V souvislosti s výkonem kontrol a ostatních opatření dle odstavce 1 tohoto
ustanovení vykonává vedoucí příslušného ţivnostenského úřadu práva a povinnosti, jeţ jsou
ustanoveními § 7 aţ § 9 tohoto zákona svěřeny řediteli inspektorátu.“.
2.

V ustanovení § 12 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

„(6) V případě pokut uloţených ţivnostenskými úřady podnikatelům, kteří podnikají na
základě ţivnostenského oprávnění dle zvláštního právního předpisu a kteří zaměstnávají méně
neţ 10 osob, vybírají tyto pokuty krajské ţivnostenské úřady. O odvolání proti uloţení pokuty
rozhoduje Ţivnostenský úřad České republiky.“.
Čl. XXV
Přechodná ustanovení
Kontroly a správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí
podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST ČTRNÁCTÁ
Čl. XXVI
Změna zákona o ochraně spotřebitele
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění zákona č. zákona č. 217/1993 Sb.,
zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 356/1999
Sb., zákona č. 64/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb. zákona č. 64/2000 Sb., zákona č.
258/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 452/2001 Sb.,
zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 277/2003
Sb., zákona č. 439/2003 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 217/2004 Sb., zákona č.
277/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 229/2006 Sb.,
zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 293/2009 Sb., zákona č. 298/2009 Sb., zákona č. 285/2009
Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č.
281/2009 Sb., zákona č. 28/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona
č. 219/2011 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. 238/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb.,
zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 476/2013 Sb. a zákona č. 356/2014 Sb. se mění takto:
V § 23 se za odstavec 15 vkládá nový odstavec 16, který zní:
„(16) Ve vztahu k podnikatelům, kteří podnikají na základě ţivnostenského oprávnění
dle zvláštního právního předpisu a kteří zaměstnávají méně neţ 10 osob, vykonávají dozor dle
tohoto zákona krajské ţivnostenské úřady. Působnost ostatních správních orgánů dle odstavců
1 aţ 4, odstavců 6 a 7 a odstavců 9 aţ 15 se v takovém případě neuplatní.“.
Čl. XXVII
Přechodná ustanovení
Kontroly a správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí
podle dosavadních právních předpisů.
ČÁST PATNÁCTÁ
Čl. XXVIII
Změna zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění zákona č. 262/2002 Sb.,
zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004
Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č.
124/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 299/2011
Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č.
165/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 90/2014 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb. se
mění takto:

1.

V ustanovení § 18 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

„(6) Ve vztahu k podnikatelům, kteří podnikají na základě ţivnostenského oprávnění dle
zvláštního právního předpisu a kteří zaměstnávají méně neţ 10 osob, vykonávají krajské
ţivnostenské úřady dozor a kontrolu v rozsahu stanoveném v § 18 odst. 1 aţ 4 tohoto zákona
týkající se dodrţování povinností souvisejících s výkonem podnikání na základě
ţivnostenského oprávnění příslušného podnikatele. Krajský ţivnostenský úřad na základě
vlastního zjištění z kontrol dle věty prvé tohoto odstavce ukládá pokuty za porušení právních
předpisů a rozhodnutí podle § 18 odst. 1 tohoto zákona v případech, kdy porušení právních
předpisů souvisí s výkonem podnikání na základě ţivnostenského oprávnění příslušného
podnikatele. Působnost Energetického regulačního úřadu dle § 18 se v takovém případě
neuplatní.“.
2.

Za ustanovení § 95 se vkládá nové ustanovení § 95a, které zní:
„§ 95a

Ve vztahu k podnikatelům, kteří podnikají na základě ţivnostenského oprávnění dle
zvláštního právního předpisu a kteří zaměstnávají méně neţ 10 osob, vykonávají krajské
ţivnostenské úřady kontrolu v rozsahu stanoveném v § 93 tohoto zákona týkající se
dodrţování povinností souvisejících s výkonem podnikání na základě ţivnostenského
oprávnění příslušného podnikatele. Krajský ţivnostenský úřad na základě vlastního zjištění
z kontrol dle věty prvé tohoto odstavce ukládá pokuty za porušení právních předpisů podle §
93 odst. 1 tohoto zákona v případech, kdy porušení právních předpisů souvisí s výkonem
podnikání na základě ţivnostenského oprávnění příslušného podnikatele. Působnost Státní
energetické inspekce dle § 93 tohoto zákona se v takovém případě neuplatní.“.
Čl. XXIX
Přechodná ustanovení
Kontroly a správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí
podle dosavadních právních předpisů.
ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Čl. XXX
Změna zákona o elektronických komunikacích
Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích ve znění zákona č. 290/2005 Sb.,
zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 186/2006
Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č.
124/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 247/2008 Sb.,
zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 281/2009
Sb., zákona č. 94/2011 Sb., zákona č. 137/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č.
420/2011 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona
č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 457/2011 Sb.,

zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 214/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 234/2014
Sb., zákona č. 258/2014 Sb., zákona č. 181/2014 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb. se mění takto:
1.

Za ustanovení § 113 se vkládá nové ustanovení § 113a, které zní:
„§ 113a

Ve vztahu k podnikatelům, kteří podnikají na základě ţivnostenského oprávnění dle
zvláštního právního předpisu a kteří zaměstnávají méně neţ 10 osob, vykonávají krajské
ţivnostenské úřady kontrolu elektronických komunikací týkající se dodrţování povinností
souvisejících s výkonem podnikání na základě ţivnostenského oprávnění příslušného
podnikatele. Působnost Úřadu k výkonu kontroly elektronických komunikací dle tohoto
zákona se v takovém případě neuplatní.“.
2.

Do ustanovení § 120 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

„(8) Správní delikty podle tohoto zákona spáchané podnikateli, kteří podnikají na
základě ţivnostenského oprávnění dle zvláštního právního předpisu a kteří zaměstnávají méně
neţ 10 osob, projednávají krajské ţivnostenské úřady. Krajský ţivnostenský úřad v souvislosti
s projednáním správních deliktů vybírá a vymáhá pokuty. Působnost Úřadu se v takovém
případě neuplatní.“.
Čl. XXXI
Přechodná ustanovení
Kontroly a správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí
podle dosavadních právních předpisů.
ČÁST SEDMNÁCTÁ
Čl. XXXII
Změna zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů
Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů ve znění zákona
č. 43/2013 Sb. se mění takto:
Ustanovení § 19 včetně poznámek pod čarou zní
„§ 19
Dozor nad dodrţováním povinností stanovených tímto zákonem vykonává Česká obchodní
inspekce8), s výjimkou dozoru nad činností subjektů, u nichţ dozor vykonává Česká národní
banka9) a s výjimkou dozoru nad činností podnikatelů, kteří podnikají na základě
ţivnostenského oprávnění dle zvláštního právního předpisu a kteří zaměstnávají méně neţ 10
osob, u nichţ dozor vykonávají krajské ţivnostenské úřady9a).
____________________

8) Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.
9) Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.
9a) Zákon ČNR č. 570/1991 Sb., o ţivnostenských úřadech.“.
Čl. XXXIII
Přechodná ustanovení
Dozor a správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle
dosavadních právních předpisů.
ČÁST OSMNÁCTÁ
Čl. XXXIV
Změna zákona o státní památkové péči
Zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění zákona č. 242/1992 Sb., zákona
č. 361/1999 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 146/2001 Sb.,
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb.,
zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 240/2005 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 186/2006
Sb., zákona č. 158/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č.
307/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 124/2011 Sb.,
zákona č. 142/2012 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb. se mění takto:
1.

Za ustanovení § 28a se vkládá nové ustanovení § 28b, které zní:
„§ 28b

Ve vztahu k podnikatelům, kteří podnikají na základě ţivnostenského oprávnění dle
zvláštního právního předpisu a kteří zaměstnávají méně neţ 10 osob, vykonávají památkovou
inspekci a dozor nad dodrţováním tohoto zákona v rozsahu stanoveném v § 27, § 28 písm. b)
a f), § 29 odst. 2 písm. g) a h) krajské ţivnostenské úřady. Působnost orgánů státní památkové
péče dle § 27, § 28 písm. b) a f), § 29 odst. 2 písm. g) a h) se v takovém případě neuplatní.“.
2.

V ustanovení § 35 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

„(6) Správní delikty podle tohoto zákona spáchané podnikateli, kteří podnikají na
základě ţivnostenského oprávnění dle zvláštního právního předpisu a kteří zaměstnávají méně
neţ 10 osob, projednávají krajské ţivnostenské úřady. Krajský ţivnostenský úřad v souvislosti
s projednáním správních deliktů vybírá a vymáhá pokuty. Působnost orgánů státní památkové
péče se v takovém případě neuplatní.“.
3.

Ustanovení § 37 odst. 4 zní:

„(4) Pokuta uloţená a vybraná obecním úřadem obce s rozšířenou působností je
příjmem obce s rozšířenou působností. Pokuta uloţená a vybraná krajským úřadem nebo
krajským ţivnostenským úřadem je příjmem kraje.“
Čl. XXXV
Přechodná ustanovení
Kontroly a správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí
podle dosavadních právních předpisů.
ČÁST DEVATENÁCTÁ
Čl. XXXVI
Změna zákona o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a
zkoušení drahých kovů
Zákon ČNR č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a
zkoušení drahých kovů ve znění zákona č. 157/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č.
309/2002 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb. se mění takto:
Za ustanovení § 5 se vkládá nové ustanovení § 5a, které zní:
„§ 5a
Ve vztahu k podnikatelům, kteří podnikají na základě ţivnostenského oprávnění dle
zvláštního právního předpisu a kteří zaměstnávají méně neţ 10 osob, vykonávají krajské
ţivnostenské úřady puncovní inspekci a ukládají pokuty podle puncovního zákona. Působnost
Puncovního úřadu k výkonu puncovní inspekce a k ukládání pokut dle tohoto zákona se
v takovém případě neuplatní.“.
Čl. XXXVII
Přechodná ustanovení
Inspekce a správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí
podle dosavadních právních předpisů.
ČÁST DVACÁTÁ
Čl. XXXVIII
Změna zákona o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon)
Zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon) ve znění
zákona č. 19/1993 Sb., zákona č. 127/2003 Sb., zákona č. 157/2006 Sb., zákona č. 130/2008
Sb. a zákona č. 227/2009 Sb. se mění takto:

1.

Za ustanovení § 42 se vkládá nové ustanovení § 42a, které zní:
„§ 42a

(1) Ve vztahu k podnikatelům, kteří podnikají na základě ţivnostenského oprávnění dle
zvláštního právního předpisu a kteří zaměstnávají méně neţ 10 osob, vykonávají krajské
ţivnostenské úřady puncovní inspekci podle tohoto zákona. Působnost Puncovního úřadu
k výkonu puncovní inspekce dle tohoto zákona se v takovém případě neuplatní.
(2) V souvislosti s výkonem puncovní inspekce dle odstavce 1 tohoto ustanovení
vykonávají pověření pracovníci příslušného ţivnostenského úřadu práva a povinnosti, jeţ jsou
ustanoveními § 41 a § 42 tohoto zákona svěřeny inspektorům.“.
2.

Za ustanovení § 45 se vkládá nové ustanovení § 45a, které zní:
„§ 45a

Správní delikty podle tohoto zákona spáchané podnikateli, kteří podnikají na základě
ţivnostenského oprávnění dle zvláštního právního předpisu a kteří zaměstnávají méně neţ 10
osob, projednávají krajské ţivnostenské úřady. Krajský ţivnostenský úřad v souvislosti
s projednáním správních deliktů ukládá a vymáhá pokuty. Působnost puncovního úřadu dle §
43 aţ § 45 se v takovém případě neuplatní.“.
Čl. XXXIX
Přechodná ustanovení
Inspekce a správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí
podle dosavadních právních předpisů.
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ
Čl. XL
Změna zákona o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů ve znění
zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 120/2002
Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č.
316/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona
č. 124/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 298/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb.,
zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 308/2011
Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č.
64/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 139/2014 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb. se
mění takto:
1.

V ustanovení § 43 se v závěru textu v písmenu d) tečka nahrazuje čárkou a za písmeno
d) se vkládá nové písmeno e), které zní:

„e) krajské ţivnostenské úřady.“.
2.

Za ustanovení § 46 se vkládá nové ustanovení § 46a, které zní:
„§ 46a

Krajské ţivnostenské úřady ve vztahu k podnikatelům, kteří podnikají na základě
ţivnostenského oprávnění dle zvláštního právního předpisu a kteří zaměstnávají méně neţ 10
osob, vykonávají státní veterinární dozor a činí opatření k odstranění zjištěných nedostatků.
Působnost orgánů veterinární správy k výkonu státního veterinárního dozoru se v takovém
případě neuplatní.“.
3.

V ustanovení § 52 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

„(6) Pro výkon státního veterinárního dozoru ţivnostenských úřadů platí ustanovení
odstavců 1 aţ 4 obdobně.“.
4.

V ustanovení § 74 odst. 1 se za druhou větu vkládá nová věta, která zní: „Správní
delikty podle tohoto zákona spáchané podnikateli, kteří podnikají na základě
ţivnostenského oprávnění dle zvláštního právního předpisu a kteří zaměstnávají méně
neţ 10 osob, projednávají krajské ţivnostenské úřady.“.
Čl. XLI
Přechodná ustanovení

Opatření státního veterinárního dozoru a správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ
Čl. XLII
Změna zákona o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů
Zákon č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů ve
znění zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č.
189/2008 Sb., zákona č. 249/2008 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb.,
zákona č. 102/2010 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 245/2011
Sb., zákona č. 199/2012 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č.
199/2012 Sb. a zákona č. 279/2013 Sb. se mění takto:
1.

Ustanovení § 70 odst. 2 včetně poznámek pod čarou zní:
„(2) Na úseku rostlinolékařské péče vykonávají ve vymezeném rozsahu státní správu téţ
krajské ţivnostenské úřady47), obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou
působností.48)
____________________

47) Zákon ČNR č. 570/1991 Sb., o ţivnostenských úřadech.
48) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí
s rozšířenou působností.“.
2.

Za ustanovení § 74 se vkládá nové ustanovení § 74a, které zní:
„§ 74a

Krajské ţivnostenské úřady ve vztahu k podnikatelům, kteří podnikají na základě
ţivnostenského oprávnění dle zvláštního právního předpisu a kteří zaměstnávají méně neţ 10
osob, vykonávají rostlinolékařský dozor a ukládají úřední opatření a mimořádná
rostlinolékařská opatření dle tohoto zákona. Působnost Ústavu se v takovém případě
neuplatní.“.
3.

V ustanovení § 79i odstavci 5 se za první větu vkládá nová věta, která zní: „Správní
delikty podle tohoto zákona spáchané podnikateli, kteří podnikají na základě
ţivnostenského oprávnění dle zvláštního právního předpisu a kteří zaměstnávají méně
neţ 10 osob, projednávají krajské ţivnostenské úřady.“.
Čl. XLIII
Přechodná ustanovení

Opatření rostlinolékařského dozoru a správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ
Čl. XLIV
Změna zákona o územním plánování a stavebním řádu
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění zákona č. 68/2007
Sb., zákona č. 191/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 345/2009 Sb., zákona č.
379/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.,
zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 350/2012
Sb. a zákona č. 257/2013 Sb. se mění takto:
1.

Za ustanovení § 134 se vkládá nové ustanovení § 134a, které zní:
„§ 134a

Ve vztahu k podnikatelům, kteří podnikají na základě ţivnostenského oprávnění dle
zvláštního právního předpisu a kteří zaměstnávají méně neţ 10 osob, vykonávají krajské
ţivnostenské úřady kontrolní prohlídku stavby podle tohoto zákona. Ustanovení § 134 odst. 1
se při kontrolních prohlídkách staveb prováděných krajskými ţivnostenskými úřady
neuplatní. Působnost stavebního úřadu k výkonu kontrolní prohlídky stavby se neuplatní
v tom rozsahu, v jakém je tato působnost svěřena krajským ţivnostenským úřadům.“.

2.

V ustanovení § 182 odst. 4 se vkládá třetí věta, která zní: „Správní delikty podle tohoto
zákona spáchané podnikateli, kteří podnikají na základě ţivnostenského oprávnění dle
zvláštního právního předpisu a kteří zaměstnávají méně neţ 10 osob, projednávají
krajské ţivnostenské úřady.“.
Čl. XLV
Přechodná ustanovení

Kontrolní prohlídky staveb a správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ
Čl. XLVI
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
(1) Obecná část

a) Důvod předložení a cíle
Definice problému - Platná právní úprava:
Dle současné právní úpravy jsou podnikatelé nuceni podrobit se kontrolám, inspekcím
a dozoru ze strany různých orgánů státní správy. Kontroly prováděné jednotlivými orgány
jsou vţdy zaměřeny na specifický okruh povinností podnikatele, které spadají do působnosti
příslušného kontrolního orgánu. Kontroly prováděné jednotlivými orgány nejsou nikterak
koordinovány. Podnikatel tak po delší dobu nemusí být kontrolován ţádným z oprávněných
kontrolních orgánů anebo naopak během relativně krátké doby můţe být vystaven kontrolám
různých orgánů. Ve všech případech je přitom povinen poskytnout nezbytnou součinnost vč.
předkládání nezbytných podkladů, umoţnění uţití svých technických prostředků pro účely
kontroly či případného dostavení se na výzvu kontrolního orgánu.
Nekoordinovanost jednotlivých kontrol ústící v riziko zvýšené četnosti kontrol během
krátkého časového období a nutnost opakovaného předkládání nejrůznějších podkladů
představují významnou administrativní zátěţ především pro malé (resp. drobné) podnikatele,
kteří nedisponují administrativními kapacitami, které by mohly uvolnit pro potřeby
kontrolních orgánů.
Nedostatečná koordinace a komunikace mezi jednotlivými kontrolními orgány je
nevyhovující i z hlediska dosahování účelu správního dozoru, tj. zajištění dodrţování
právních předpisů ze strany kontrolovaných osob. Kaţdý z kontrolních orgánů se při kontrole
zaměřuje pouze na úzký okruh vztahů spadajících do jeho kontrolní pravomoci. Případné
nezákonnosti odhalené v jiných oblastech činnosti kontrolované osoby nejsou obvykle
ostatním příslušným kontrolním orgánům sdělovány a zůstávají tak nenapraveny.
V neposlední řadě je pak moţné poukázat na to, ţe roztříštěnost kontrolní pravomoci
vztahující se k podnikatelům je nevyhovující téţ pro spotřebitele a veřejnost dotčenou
aktivitami příslušného podnikatele. V případě nedostatků v činnosti daného podnikatele
nemusí být spotřebitelům či veřejnosti zřejmé, k jakému ze správních orgánů má směřovat
podnět k iniciování správního dozoru či správního řízení pro spáchání správního deliktu ze
strany podnikatele. Nebude-li dotčená osoba schopna správně identifikovat orgán příslušný
k provedení kontroly či k vedení správního řízení, zvyšuje se tím riziko, ţe kontrola a ani na
ni navazující správní řízení nebudou vůbec provedeny a ţe předmětné nedostatky v činnosti
podnikatele zůstanou nenapraveny.
Popis cílového stavu - Navrhovaná právní úprava:
Cílem navrhované právní úpravy je integrovat pravomoc správního dozoru, který je
vykonáván ve vztahu k drobným ţivnostníkům. Dle navrhované právní úpravy by drobní
ţivnostníci měli být kontrolováni především ze strany ţivnostenského úřadu, tj. toho orgánu,
který vede evidenci jejich oprávnění k podnikání a vůči němuţ plní klíčové informační
povinnosti vztahující se k jejich podnikání.
Integrace kontrolní pravomoci by měla přispět především ke sníţení zátěţe kladené na
drobné ţivnostníky, která vyplývá z opakujících se a nekoordinovaných kontrol, a dále ke

zvýšení efektivity správního dozoru, neboť v rámci jediné ţivnostenské kontroly bude moţné
postihnout široký okruh povinností kontrolovaného podnikatele, které pro něj vyplývají nejen
ze ţivnostenského zákona ale také ze zvláštních právních předpisů.
Dle navrhované právní úpravy bude vyţadováno, aby ţivnostenské úřady
přezkoumávaly soulad aktivit drobných ţivnostníků se zvláštními právními předpisy. Je-li
dodrţování předmětných poţadavků vyţadováno u drobných ţivnostníků, kteří nedisponují
administrativními kapacitami, jeţ jim pomáhají se zajišťováním souladu se všemi
povinnostmi vyplývajícími ze zvláštních právních předpisů, pak lze důvodně poţadovat, aby i
ţivnostenské úřady byly způsobilé dodrţování předmětných poţadavků ověřovat.
Riziko devalvace kontrolních mechanismů vykonávaných dle zvláštních právních
předpisů navrhovaná právní úprava sniţuje předně tím, ţe je zavedena povinná součinnost a
metodická podpora poskytovaná specializovanými kontrolními orgány ţivnostenským úřadům
a dále tím, ţe integrované kontrolní pravomoci ţivnostenského úřadu mají podléhat pouze
drobní ţivnostníci. U drobných ţivnostníků lze obecně předpokládat, ţe splnění poţadavků
vyplývajících ze zvláštních právních předpisů nebude tak rozsáhlé a odborně sloţité, jako by
tomu bylo u středních či velkých podnikatelů.
Dle navrhovaného řešení se nepředpokládá integrovat kontrolní mechanismy zaměřené
na dodrţování povinností vyplývajících z povolení ke specifické činnosti, které nemají
charakter ţivnosti (např. kontrola poskytovatelů sociálních sluţeb dle zákona 108/2006 Sb. o
sociálních sluţbách či kontrola poskytovatelů zdravotní péče prováděná zdravotní
pojišťovnou dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů).
Navrhovaná právní úprava je zaloţena na koncepci částečné integrace kontrolních
mechanismů ve vztahu k drobným ţivnostníkům. V navrhované právní úpravě je kategorie
„drobných ţivnostníků“ definována s ohledem na počet osob, které zaměstnává a nikoli téţ
podle kritéria ročního obratu (viz např. přístup obsaţený v příloze 1 Doporučení Komise
2003/361/ES týkající se definice drobných, malých a středních podnikatelů). Důvodem je
skutečnost, ţe splnění kritéria obratu je před zahájením kontroly těţko ověřitelné (zejm.
s ohledem na skutečnost, ţe řada drobných ţivnostníků nemá povinnost předkládat pravidelně
své roční závěrky a s ohledem na skutečnost, ţe ti podnikatelé, kteří mají povinnost účetní
závěrky zasílat do sbírky listin obchodního rejstříku, tak často nečiní). Pokud by mělo být
zachováno kritérium obratu, bylo by pro kontrolní orgán obtíţné určit, zda je vůbec oprávněn
kontrolu zahájit či nikoli. Proto bylo zachováno pouze kritérium počtu zaměstnanců.
Není navrhováno, aby byly zavedeny integrované kontroly ve vztahu ke všem drobným
podnikatelům – např. vůči tzv. svobodným povoláním (advokátům, notářům, atd.). Takové
řešení by bylo mj. spojeno se zásahem do práv samosprávných profesních komor.
Stejně tak není navrhováno, aby byly integrovány veškeré kontrolní mechanismy (úplná
integrace) ve vztahu ke kontrolovaným osobám. I toto řešení by bylo spojeno s rozsáhlými
zásahy do právní úpravy a navíc je spojeno s rizikem nesouladu s ústavním pořádkem a
s právem EU. S ohledem na skutečnost, ţe integrovaná kontrolní pravomoc se má vztahovat
toliko na drobné ţivnostníky, byly z integrace vyloučeny některé orgány, u nichţ by (s
ohledem na charakter a význam kontrolovaných osob) nebylo vhodné, aby docházelo k dělení
jejich kontrolní pravomoci mezi tyto orgány a ţivnostenské úřady. Z tohoto důvodu například
není navrhováno, aby orgánům celní správy byla odejmuta pravomoc celního dohledu a
kontroly vykonávaná podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008, kterým
se stanoví celní kodex Společenství (Modernizovaný celní kodex).

S ohledem na skutečnost, ţe v současné době nadále panuje široký konsensus na
realizaci projektu jednoho inkasního místa (viz např. bod 2.2 obecné části důvodové zprávy
k zákonu č. 267/2014 Sb.), není v rámci předmětného návrhu zákona navrhováno, aby byly
integrovány ty kontrolní pravomoci, které mají být v budoucnu svěřeny orgánům pověřeným
výkonem funkce jednoho inkasního místa.
b) Zhodnocení souladu návrhu zákona s mezinárodními smlouvami podle čl. 10 Ústavy
a s ústavním pořádkem České republiky
Navrhovaná právní úprava je plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky a s
mezinárodními smlouvami, jimiţ je Česká republika vázána. Navrhovaná úprava je zaloţena
na redistribuci kontrolní pravomoci mezi orgány státní správy. Není předpokládán jakýkoli
zásah do pravomoci soudů, Nejvyššího kontrolního úřadu či České národní banky.
Navrhovaná právní úprava stejně tak nepředstavuje jakýkoli nedovolený zásah do ústavně
zaručených práv a svobod, neboť stávající pravomoci správních orgánů v oblasti správního
dozoru nijak nerozšiřuje, ale pouze mění vykonavatele těchto pravomocí.
3.

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s právem Evropské unie

Navrhovaná právní úprava je plně v souladu s právem Evropské unie. Právní předpisy
v řadě oblastí právní regulace předvídají, ţe členské státy vytvoří administrativní struktury,
které budou zajišťovat implementaci pravidel vyplývajících z unijního práva a které budou
vykonávat dohled nad dodrţováním těchto pravidel. Právní předpisy EU však obvykle
v takových případech respektují interní uspořádání orgánů veřejné moci uvnitř členského státu
a nestanoví, který konkrétní orgán má vykonávat ty či ony funkce. Určení konkrétních orgánů
a jejich vybavení odpovídajícími pravomocemi je obvykle ponecháno v gesci jednotlivých
členských států.
Unijní právo klade zvýšené poţadavky na fungování systémů dohledu a kontroly
v členských státech v případech, kdy členské státy v rámci sdíleného řízení hospodaří
s prostředky rozpočtu EU (zejm. v rámci společné zemědělské politiky a v rámci politiky
soudrţnosti). Navrhovaná právní úprava nepředpokládá, ţe by ţivnostenské úřady měly
převzít jakékoli kontrolní pravomoci, které jsou vykonávány orgány ČR v souvislosti
s přidělováním prostředků rozpočtu EU podnikatelům. V tomto směru tak nehrozí jakýkoli
nesoulad s poţadavky právních předpisů EU, které jsou kladeny na orgány dohledu a kontroly
v oblasti sdíleného řízení rozpočtu EU.
4.

Předpokládaný hospodářský a finanční dopad, zejména nároky na státní rozpočet,
rozpočty krajů a obcí

Navrhovanou právní úpravou se nezmění proti současnému stavu celkový dopad na
státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty. Navrhovaná právní úprava povede k nárůstu agendy
ţivnostenských úřadů a stejně tak k odpovídajícímu sníţení agendy ostatních správních
orgánů. Kontrolní pravomoc ţivnostenských úřadů je primárně svěřována krajským
ţivnostenským úřadům. Lze proto předpokládat zvýšené nároky na krajské rozpočty, které
bude nutné kompenzovat zvýšením příspěvku na výkon přenesené působnosti.

V proporcionální či dokonce ve vyšší míře by však mělo dojít ke sníţení nároků na rozpočty,
z nichţ jsou financovány specializované kontrolní orgány. Finanční dopady na rozpočty obcí
nebudou ţádné.
Lze předpokládat, ţe navrhovaná právní úprava bude mít celkově pozitivní dopad na
veřejné rozpočty, neboť dosud jednotlivé kontrolní orgány musely v rámci svých kontrol
provádět všechny potřebné úkony samostatně (např. oznamovat zahájení kontroly, doručovat
ţádosti o podklady, doručovat kontrolní protokol, rozhodovat o námitkách). Dle navrhované
právní úpravy by všechny procesní úkony byly prováděny pouze jedenkrát. Tím by mělo dojít
k celkovému sníţení administrativní zátěţe kladené na správní orgány v souvislosti
s výkonem kontrol.
5.

Předpokládané sociální dopady, dopady na podnikatelské prostředí a dopady na
životní prostředí

Lze předpokládat, ţe navrhovaná právní úprava bude mít pozitivní sociální dopady, a to
v důsledku zvýšení efektivity kontrol drobných ţivnostníků, jeţ přispějí ke zvýšení míry
konformity podnikatelských aktivit těchto ţivnostníků s poţadavky vyplývajícími z právních
předpisů.
Navrhovaná právní úprava bude mít pozitivní dopad na podnikatelské prostředí České
republiky, neboť přispěje ke sníţení administrativní zátěţe kladené na drobné ţivnostníky.
Administrativní zátěţ se sníţí jednak tím, ţe navrhovaná právní úprava přispěje ke sníţení
četnosti správních kontrol a dále tím, ţe integrace kontrolních mechanismů zajistí, ţe úkony,
které dosud kontrolovaní ţivnostníci byli povinni vykonávat ve všech kontrolách
prováděných dle zvláštních právních předpisů (např. účast na zahájení kontroly, předkládání
podkladů, převzetí kontrolního protokolu, podávání námitek proti kontrolnímu protokolu),
budou nyní vykonávány pouze jednou v rámci integrované kontroly.
Širší působnost kontroly prováděné ţivnostenským úřadem by měla přispět ke zvýšení
efektivity těchto kontrol a tím ke zvýšení míry konformity podnikatelských aktivit
s poţadavky vyplývajícími z právních předpisů.
Navrhovaná právní úprava nebude mít ţádné dopady na ţivotní prostředí.

(2) Zvláštní část
K čl. I
K bodům 1 a 2
S ohledem na skutečnost, ţe integrovaná kontrolní pravomoc ţivnostenských úřadů se
má vztahovat toliko na drobné ţivnostníky, bude nutné zajistit, aby všechny zúčastněné
správní orgány byly informovány o tom, které osoby spadají do kategorie drobných
ţivnostníků. Za tím účelem se navrhuje, aby údaj o tom, zda podnikatel je drobným
ţivnostníkem, tj. ţivnostníkem zaměstnávajícím méně neţ 10 osob, byl zveřejněn
v ţivnostenském rejstříku.
V zájmu zachování právní jistoty přitom pro posouzení působnosti ţivnostenského
úřadu či specializovaného kontrolního orgánu přitom bude rozhodující stav uvedený
v ţivnostenském rejstříku a nikoli stav skutečný, pokud nebude odpovídat stavu zapsanému.
Jelikoţ ţivnostenský úřad nedisponuje údaji o počtu zaměstnanců jednotlivých ţivnostníků a
jelikoţ zavedení takovéto informační povinnosti vůči ţivnostníkům by jen dále zvýšilo
administrativní zátěţ na ně kladenou, navrhuje se, aby údaje o počtu zaměstnanců
poskytovala ţivnostenskému úřadu Česká správa sociálního zabezpečení (dále téţ „ČSSZ“),
která takovými údaji disponuje na základě jiţ existující kompetence a jiţ existujících
informačních povinností vůči orgánům sociálního zabezpečení.
Jelikoţ se údaj o počtu zaměstnanců můţe v průběhu měnit, bude ČSSZ odpovědná za
průběţnou aktualizace těchto údajů. Nebude však nutné reportovat veškeré změny v počtech
zaměstnanců, avšak pouze takové situace, kdy počet zaměstnanců klesne pod 10 anebo
naopak stoupne na 10 a více.
K bodu 3
Odstavce 3 a 4 předmětného ustanovení zakotvují integraci kontrolní pravomoci a
pravomoci ukládat sankce za správní delikty ve vztahu k drobným ţivnostníkům. Tyto obecné
klauzule jsou dále konkretizovány v ustanoveních zvláštních právních předpisů, které upravují
působnost ostatních orgánů dozoru. Navrhovaná ustanovení ţivnostenského zákona sama o
sobě nestanoví, jakých orgánů se bude integrace týkat. Vymezení okruhu správních orgánů,
jejichţ kontrolní a sankční pravomoc bude částečně integrována, je ponecháno na úpravě
obsaţené ve zvláštních právních předpisech. Tím je mj. zajištěno, ţe nebude docházet ke
kolizím mezi ţivnostenským zákonem a zvláštními právními předpisy, které by pak mohly mít
za následek kompetenční konflikty mezi ţivnostenskými úřady a specializovanými
kontrolními orgány.
Odstavce 5 aţ 8 předmětného ustanovení zakotvují povinné formy spolupráce mezi
ţivnostenskými úřady a specializovanými kontrolními orgány. Na jednu stranu je zakotvena
povinnost specializovaných orgánů poskytnout součinnost ţivnostenskému úřadu nezbytnou
pro řádné provedení kontroly, na stranu druhou je pak zakotvena informační povinnost
ţivnostenského úřadu vůči těmto specializovaným orgánům. Pracovníci specializovaných
kontrolních orgánů se budou moci účastnit kontrol prováděných ţivnostenskými úřady pouze
v těch případech, kdy podle zvláštních právních předpisů bude moci být určitá činnost
provedena pouze osobami s určitou odbornou způsobilostí, kterou nebudou pracovníci
ţivnostenského úřadu disponovat (např. v případě veterinárních inspektorů). Ve všech

ostatních případech budou kontroly provádět výlučně pracovníci ţivnostenského úřadu na
základě metodických podkladů zpracovaných pro ty účely specializovanými kontrolními
orgány. Na základě výstupů obdrţených od ţivnostenského úřadu budou moci specializované
orgány dozoru navázat při výkonu vlastních pravomocí dle příslušného právního předpisu
(např. odebrat povolení k určité činnosti apod.).
K čl. II až čl. XLV
Navrhovaná ustanovení zakotvují integrovanou kontrolní pravomoc a pravomoc
ukládat sankce za správní delikty zjištěné v rámci kontrol do jednotlivých zvláštních právních
předpisů. V případech, kdy se má uplatnit kontrolní a rozhodovací pravomoc ţivnostenského
úřadu, má být vyloučena pravomoc dosavadních správních orgánů odpovědných za kontroly a
za ukládání sankcí.
Aby bylo zmírněno riziko devalvace kontrolních mechanismů, je navrhováno, aby
integrované kontroly a integrované rozhodování o správních deliktech prováděly krajské
ţivnostenské úřady. U nich je předpokládaná větší administrativní kapacita i lepší znalostní
báze neţli u obecních ţivnostenských úřadů. Navíc v řadě případů integrovaná pravomoc
ţivnostenských úřadů nahrazuje pravomoci, které jsou vykonávány na krajské či dokonce
centrální úrovni. Proto by bylo nevyhovující, aby takové pravomoci převzaly orgány na
obecní úrovni.
V případech, kdy zvláštní právní předpisy ukládají podnikatelům povinnosti, které se
mohou týkat jak podnikání na základě ţivnostenského oprávnění, tak i podnikání
uskutečňovaného na základě oprávnění dle jiného právního předpisu (např. v oblasti
energetiky), je navrhováno, aby se integrovaná pravomoc ţivnostenských úřadů vztahovala
jen k těm aspektům podnikání, která jsou ţivností. Jednotliví podnikatelé totiţ mohou být
současně ţivnostníky a současně disponovat podnikatelským oprávněním dle zvláštního
právního předpisu. Ţivnostenské úřady by přitom neměly vykonávat kontrolu dodrţování
podmínek souvisejících s výkonem podnikání uskutečňovaného na základě oprávnění dle
zvláštních právních předpisů a ukládat sankce za porušení těchto podmínek. Tato pravomoc
by měla být zachována pro specializované orgány, které příslušné oprávnění k podnikání
udělují, resp. evidují.
U jednotlivých novelizovaných zákonů je navrhováno přechodné ustanovení, dle
kterého postupy kontroly a správní řízení (zejm. směřující k uloţení sankcí) zahájená před
dnem účinnosti zákona, budou dokončena dle dosavadních právních předpisů. Tyto správní
procesy tak i po účinnosti zákona dokončí původně příslušné orgány a nebude tak nutné tuto
agendu neukončených kontrol a řízení předávat ţivnostenským úřadům.
K čl. XLVI
Účinnost zákona je navrhována aţ k 1. 1. 2016, a to za tím účelem, aby ţivnostenské
úřady i specializované kontrolní orgány měly dostatek času na přípravu nezbytných
organizačních a personálních změn, jeţ budou reflektovat změny v kompetencích těchto
orgánů.
V Praze dne 24. 3. 2015
Helena Langšádlová, v.r.
Miroslav Kalousek, v.r.
Nina Nováková, v.r.

František Laudát, v.r.
Marek Ţeníšek, v.r.
Zdeněk Bezecný, v.r.
Jiří Skalický, v.r.
Daniel Korte, v.r.
Karel Schwarzenberg, v.r.
Jiří Koubek, v.r.
Michal Kučera, v.r.
Petr Gazdík, v.r.

Vyznačení změn v dotčených předpisech (oproti platnému znění):

Platné znění zákona č. 455/1991 Sb., s vyznačením navrhovaných změn

HLAVA IV

Živnostenský rejstřík

§ 60
(1) Živnostenský rejstřík je informačním systémem veřejné správy38d) vedeným v
elektronické podobě, ve kterém jsou evidovány údaje uvedené v odstavci 2 a údaje
statistického a evidenčního charakteru související s provozováním živnosti. Za tím účelem
jsou přebírány informace a údaje z jiných informačních systémů a registrů. Správcem
živnostenského rejstříku je Živnostenský úřad České republiky a jeho provozovateli jsou
krajské živnostenské úřady v rozsahu stanoveném v odstavcích 3 až 5 a obecní živnostenské
úřady v rozsahu stanoveném v odstavcích 2 až 5. Obecní živnostenské úřady do tohoto
informačního systému ukládají dokumenty prokazující splnění podmínek stanovených tímto
zákonem uvedené v § 46 odst. 7.
(2) Do živnostenského rejstříku se zapisují následující údaje včetně jejich změn:
a) u fyzické osoby jméno, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, státní občanství, bydliště, u
zahraniční fyzické osoby též místo pobytu v České republice, pokud byl povolen, rodné číslo,
bylo-li přiděleno, datum narození, identifikační číslo osoby, popřípadě obchodní firma a sídlo,
u odpovědného zástupce jméno, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, státní občanství,
bydliště nebo pobyt na území České republiky, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození,
a u zahraniční osoby též označení a adresu organizační složky závodu umístěné v České
republice a u vedoucího organizační složky závodu umístěné v České republice jméno,
příjmení, titul nebo vědecká hodnost, státní občanství, bydliště nebo pobyt na území České
republiky, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození; u právnické osoby obchodní firma
nebo název, sídlo, identifikační číslo osoby a u fyzických osob, které jsou statutárním
orgánem nebo jeho členy nebo osobou oprávněnou zastupovat právnickou osobu, která je
statutárním orgánem, u odpovědného zástupce a u vedoucího organizační složky závodu
zahraniční osoby jméno, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, státní občanství, bydliště nebo
pobyt na území České republiky, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození a dále
označení a adresa organizační složky závodu umístěné v České republice; státní občanství se
nezapisuje u fyzických osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členy nebo osobou
oprávněnou zastupovat právnickou osobu, která je statutárním orgánem,
b) předmět podnikání,
c) druh živnosti,

d) provozovna nebo provozovny, v nichž je živnost provozována, s výjimkou automatů a
mobilních provozoven, s údaji podle § 17 odst. 5 písm. d) a e), včetně identifikačního čísla
provozovny, popřípadě s údaji podle § 58 odst. 4,
e) doba platnosti živnostenského oprávnění,
f) datum vzniku živnostenského oprávnění,
g) doba pozastavení nebo přerušení provozování živnosti,
h) datum zániku živnostenského oprávnění,
i) datum doručení výpisu podle § 10 odst. 4,
j) rozhodnutí o úpadku, rozhodnutí o tom, že dlužník není v úpadku, rozhodnutí o způsobu
řešení úpadku a rozhodnutí o zrušení konkursu,
k) vstup právnické osoby do likvidace,
l) překážky provozování živnosti podle § 8,
m) pokuty uložené živnostenskými úřady a sankční opatření uložená jinými správními orgány
v souvislosti s podnikáním, s výjimkou blokových pokut,
n) další doplňující údaje vztahující se k rozsahu živnostenského oprávnění [§ 45 odst. 2 písm.
e), § 45 odst. 3 písm. e) a § 45 odst. 4],
o) adresa místa, kde lze vypořádat případné závazky po ukončení činnosti v provozovně,
p) osoba pokračující v provozování živnosti po zemřelém podnikateli; údaje o této osobě se
zapisují přiměřeně podle písmene a),
q) nesplnění podmínek provozování živnosti podle § 10 odst. 5, § 47 odst. 8 a § 52 odst. 2,.
r) údaj o tom, zda podnikatel je podnikatelem zaměstnávajícím méně než 10 osob.
(3) Živnostenský rejstřík je veřejným seznamem v části tvořené údaji uvedenými v
odstavci 2, pokud není dále stanoveno jinak. Živnostenský rejstřík je neveřejným seznamem v
části tvořené
a) údaji uvedenými v odstavci 2 písm. m), údaji o bydlišti a místě pobytu na území České
republiky, bydlišti mimo území České republiky a rodnými čísly,
b) ostatními údaji uvedenými v odstavci 2 po uplynutí 4 let ode dne zániku posledního
živnostenského oprávnění podnikatele, kdy budou tyto údaje převedeny z veřejné části
živnostenského rejstříku do části neveřejné; tyto údaje jsou opět zařazeny do veřejné části
živnostenského rejstříku v případě, že podnikatel znovu získá živnostenské oprávnění,
c) ostatními údaji uvedenými v odstavci 2 v případě nesplnění podmínek provozování živnosti
podle § 10 odst. 5, § 47 odst. 8 a § 52 odst. 2,
d) dokumenty uloženými podle odstavce 1.
(4) Živnostenský úřad poskytuje

a) údaje uvedené v odstavci 3 písm. a) podnikateli, kterého se týkají, správnímu orgánu,
pokud tyto údaje potřebuje pro výkon své činnosti, a v případech stanovených jinými
právními předpisy,
b) údaje uvedené v odstavci 3 písm. b) a c) osobě, která prokáže právní zájem, a to v rozsahu
uvedeném v odstavci 5 písm. b) až d).
(5) Na požádání živnostenský úřad z živnostenského rejstříku vydává v listinné nebo
elektronické podobě za podmínek uvedených v odstavci 4
a) výpis podle § 47 odst. 2 nebo 3; tento výpis se vydá podnikateli, kterého se týká,
b) úplný výpis, který obsahuje všechny údaje podle odstavce 2,
c) částečný výpis, který obsahuje údaje v požadovaném rozsahu,
d) potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v živnostenském rejstříku určitý
zápis není.
(6) Údaje vedené ve veřejné části živnostenského rejstříku Živnostenský úřad České
republiky39) zpřístupňuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup k
těmto údajům. Údaje z veřejné části živnostenského rejstříku podle odstavce 5 písm. b) se
rovněž vydávají jako ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy podle zákona
upravujícího informační systémy veřejné správy38d). Údaje z živnostenského rejstříku
poskytuje Živnostenský úřad České republiky orgánům uvedeným v § 48, orgánům podle
jiného právního předpisu a správnímu orgánu, pokud tyto údaje potřebuje pro výkon své
činnosti, v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup, případně jiným
dohodnutým způsobem. Při předávání údajů podle § 45a odst. 4 se postupuje obdobně.
(7) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Živnostenskému úřadu
České republiky pro potřeby řízení před živnostenským úřadem a pro potřeby vedení
živnostenského rejstříku
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců.“.
(8) Poskytovanými údaji podle odstavce 7 písm. a) jsou
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a
stát, kde se narodil,
d) adresa místa pobytu,
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky,
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o
prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(9) Poskytovanými údaji podle odstavce 7 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum a místo narození,
c) rodné číslo,
d) státní občanství,
e) adresa místa trvalého pobytu,
f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, datum, místo a stát,
na jehož území k úmrtí došlo,
g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil,
h) omezení svéprávnosti.
(10) Poskytovanými údaji podle odstavce 7 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a stát narození,
e) rodné číslo, bylo-li přiděleno,
f) státní občanství,
g) druh a adresa místa pobytu,
h) číslo a platnost oprávnění k pobytu,
i) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
j) omezení svéprávnosti,
k) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České
republiky,
l) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
m) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo
den, který subjekt údajů nepřežil.
(11) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(12) Česká správa sociálního zabezpečení poskytuje Živnostenskému úřadu
České republiky pro potřeby výkonu živnostenských kontrol a pro potřeby vedení
rejstříku údaje o tom, kteří podnikatelé zaměstnávají méně než 10 osob. Pro účely

tohoto ustanovení se zaměstnanou osobou rozumí osoba v zaměstnání, které zakládá
účast na nemocenském pojištění dle zvláštního právního předpisu.
(12) (13) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

ČÁST PÁTÁ

ŽIVNOSTENSKÁ KONTROLA A SPRÁVNÍ DELIKTY
HLAVA I
Živnostenská kontrola
§ 60a
(1) Živnostenskou kontrolu provádějí v rámci své působnosti živnostenské úřady, které
sledují, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené živnostenským zákonem, ustanoveními
zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání, poskytování služeb
podle § 69a a na podmínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí o udělení koncese.
(2) Živnostenské úřady kontrolují dodržování povinností při značení lihu a nakládání s
lihem podle zákona upravujícího povinné značení lihu, pokud porušení těchto povinností zjistí
při výkonu své jiné působnosti, dodržování povinností při značení tabákových výrobků podle
zákona upravujícího spotřební daně a dodržování zákazu prodeje lihovin a tabákových
výrobků podle zákona upravujícího spotřební daně. Zjistí-li, že došlo k porušení povinnosti
nebo porušení zákazu, sdělí tuto skutečnost bezodkladně správci spotřební daně.
(3) Stanoví-li tak zvláštní právní předpis, vykonávají živnostenské úřady
kontrolu a činí další opatření včetně ukládání sankcí za porušení povinností ve vztahu k
podnikatelům, kteří podnikají na základě živnostenského oprávnění dle tohoto zákona a
kteří zaměstnávají méně než 10 osob. Živnostenské úřady vykonávají kontrolu a činí
další opatření včetně ukládání sankcí za porušení povinnosti v rozsahu a způsoby
stanovenými příslušným zvláštním právním předpisem.
(4) V rozsahu, v jakém živnostenský úřad provádí kontrolu a činí další opatření
dle zvláštního právního předpisu ve vztahu ke kontrolovaným podnikatelům
zaměstnávajícím méně než 10 osob, nenáleží tato působnost jiným správním orgánům,
které by jinak dle zvláštního právního předpisy byly příslušné k provedení kontroly či k
provádění jiných opatření, včetně ukládání sankcí za porušení povinnosti. Pro posouzení
působnosti příslušného správního orgánu je rozhodující stav zapsaný ve vztahu k
předmětnému podnikateli v živnostenském rejstříku ke dni zahájení kontroly, ke dni
zahájení řízení či ke dni přijetí jiného opatření činěného mimo kontrolu či mimo řízení.
(5) Správní orgán, který vykonává kontroly dle příslušného zvláštního právního
předpisu u osob odlišných od podnikatelů podnikajících na základě živnostenského
oprávnění dle tohoto zákona a zaměstnávajících méně než 10 osob, poskytne na žádost
živnostenského úřadu součinnost potřebnou k dosažení účelu kontroly prováděné
živnostenským úřadem. Pracovníci příslušného správního orgánu se mohou účastnit
kontrol prováděných živnostenským úřadem a zaměřených na dodržování požadavků

vyplývajících ze zvláštních právních předpisů pouze tehdy, budou-li k účasti na kontrole
vyzváni příslušným živnostenským úřadem a současně se jedná o pracovníky se zvláštní
odbornou způsobilostí, která je dle zvláštního právního předpisu nezbytná pro výkon
kontroly či provedení jiného opatření.39a)
(6) Správní orgány, které vykonávají kontroly dle příslušného zvláštního
právního předpisu u osob odlišných od podnikatelů podnikajících na základě
živnostenského oprávnění dle tohoto zákona a zaměstnávajících méně než 10 osob, jsou
povinny poskytovat živnostenským úřadům metodickou podporu při výkonu kontrol dle
tohoto zákona. Za tím účelem jsou tyto orgány povinny předávat Živnostenskému úřadu
České republiky metodické podklady používané pro účely výkonu kontrol, a to vč.
kontrolních seznamů, z nichž bude patrné zaměření a rozsah kontroly týkající se
dodržování požadavků vyplývajících z příslušného zvláštního právního předpisu.
Živnostenský úřad České republiky vykonává metodickou činnost vůči krajským
živnostenským úřadům a zajistí, aby jím zpracované metodické podklady pro výkon
živnostenských kontrol jakož i metodické podklady obdržené od ostatních kontrolních
orgánů, byly zveřejňovány způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(7) Stanoví-li zvláštní právní předpisy uvedené v odstavci 3 pravomoc
příslušného orgánu provést v rámci kontroly či dozoru odběr a laboratorní či jiné
expertní vyšetření vzorků věcí odebraných u kontrolované osoby, není živnostenský
úřad oprávněn takové vyšetření vzorků sám provádět, ale je povinen odebrané vzorky
předat orgánu či osobě, která je k provedení takového vyšetření oprávněna dle
zvláštního právního předpisu.39b) Pravomoc živnostenského úřadu odebrat vzorky či
nařídit odpovědné osobě odběr a vyšetření vzorků, která pro příslušné správní orgány
vyplývá ze zvláštních právních předpisů, tím není dotčena.39c)
(8) Živnostenské úřady jsou povinny informovat správní orgán, který vykonává
kontroly dle příslušného zvláštního právního předpisu u osob odlišných od podnikatelů
zaměstnávajících méně než 10 osob, o výsledcích kontrol a o opatřeních přijatých
živnostenským úřadem ve vztahu k podnikatelům, kteří zaměstnávají méně než 10 osob.

____________________
38a) § 35 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
38b) Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů.
38b) § 8 až 26 zákona ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění zákona č. 166/1993
Sb.
38c) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých
dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.
38d) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
38e) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých
zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
38f) zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

39) Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů.
39a) Například § 88a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, § 53 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o
změně některých souvisejících zákonů.
39b) Například § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, § 101 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách
některých souvisejících zákonů, § 3 odst. 3 písm. b) zákona č. 146/2002 Sb., o Státní
zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, § 2a
odst. 3 zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.
39c) Například § 82a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů.

Platné znění zákona č. 456/2011 Sb., s vyznačením navrhovaných změn

§ 10
Věcná působnost
(1) Finanční úřad
a) vykonává správu daní,
b) provádí řízení o správních deliktech,
c) převádí výnosy daní, které vybírá a vymáhá a které nejsou příjmem státního rozpočtu,
d) přijímá a eviduje splátky návratných finančních výpomocí poskytnutých Ministerstvem
zemědělství v letech 1991 až 1995 včetně a případné úroky z nich vyplývající,
e) vykonává dozor nad loteriemi a jinými podobnými hrami,
f) vybírá a vymáhá peněžitá plnění, která uložily orgány finanční správy,
g) vede evidence a registry nezbytné pro výkon působnosti orgánů finanční správy,
h) vykonává další působnost, stanoví-li jiný právní předpis, že tuto působnost vykonávají
orgány finanční správy.
(2) Finanční úřad vykonává
a) finanční kontrolu,
b) kontrolu dodržování povinností stanovených právními předpisy upravujícími účetnictví a
ukládá účetním jednotkám pokuty podle těchto právních předpisů,
c) kontrolu výkonu správy poplatků, které jsou příjmem státního rozpočtu, jsou-li k jejich
správě věcně příslušné jiné orgány.
(3) Finanční úřad z pověření ministerstva

a) přezkoumává hospodaření krajů, hlavního města Prahy a regionálních rad regionů
soudržnosti a vykonává dozor nad přezkoumáváním hospodaření obcí, dobrovolných svazků
obcí a městských částí hlavního města Prahy,
b) vykonává působnost dílčího kontaktního orgánu nebo kontaktního útvaru při vymáhání
některých finančních pohledávek,
c) vykonává působnost kontaktního orgánu při provádění mezinárodní spolupráce při správě
daní.
(4) Ve vztahu k podnikatelům, kteří podnikají na základě živnostenského
oprávnění dle zvláštního právního předpisu a kteří zaměstnávají méně než 10 osob,
vykonávají kontrolu v rozsahu stanoveném v § 10 odst. 2 krajské živnostenské úřady.
Působnost finančního úřadu dle § 10 odst. 2 ve vztahu k podnikatelům, kteří podnikají
na základě živnostenského oprávnění dle zvláštního právního předpisu a kteří
zaměstnávají méně než 10 osob, se neuplatní.
(5) Ve vztahu k podnikatelům, kteří podnikají na základě živnostenského
oprávnění dle zvláštního právního předpisu a kteří zaměstnávají méně než 10 osob,
vykonávají místní šetření a daňovou kontrolu dle zvláštního právního předpisu krajské
živnostenské úřady. Působnost finančního úřadu k výkonu místního šetření a daňové
kontroly ve vztahu k podnikatelům, kteří podnikají na základě živnostenského
oprávnění dle zvláštního právního předpisu a kteří zaměstnávají méně než 10 osob, se
neuplatní.
(6) Ustanovení odstavce 5 se neuplatní v případě správy daní z příjmů a
v případě správy daně z přidané hodnoty ve zvláštním režimu jednoho správního místa.

Platné znění zákona č. 435/2004 Sb., s vyznačením navrhovaných změn

§ 125
Kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti vykonávají Státní úřad inspekce práce,
oblastní inspektoráty práce, v rozsahu stanoveném v § 126 odst. 4 i celní úřady a v rozsahu
uvedeném v § 127 generální ředitelství Úřadu práce a krajské pobočky Úřadu práce (dále jen
"orgány kontroly").
Kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti vykonávají Státní úřad inspekce práce,
oblastní inspektoráty práce, v rozsahu stanoveném v § 126 odst. 4 celní úřady, v rozsahu
uvedeném v § 127 generální ředitelství Úřadu práce a krajské pobočky Úřadu práce a v
rozsahu stanoveném v § 128 krajské živnostenské úřady (dále jen "orgány kontroly").

§ 126
(1) Státní úřad inspekce práce nebo oblastní inspektoráty práce kontrolují dodržování
pracovněprávních předpisů u
a) zaměstnavatelů,

b) právnických a fyzických osob, které vykonávají činnosti podle tohoto zákona, zejména při
zprostředkování zaměstnání a rekvalifikaci,
c) fyzických osob, kterým jsou poskytovány služby podle tohoto zákona,
(dále jen "kontrolovaná osoba").
(2) Pro účely tohoto zákona se za pracovněprávní předpisy považují právní předpisy o
zaměstnanosti a právní předpisy o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti
zaměstnavatele62).
(3) Státní úřad inspekce práce nebo oblastní inspektoráty práce jsou oprávněny
kontrolovat, zda a v jakém rozsahu zaměstnavatel přiděluje práci svým zaměstnancům, na
které je zaměstnavateli poskytován příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním
postižením podle § 78 a s nimiž nebylo v pracovní smlouvě sjednáno jako místo výkonu práce
pracoviště zaměstnavatele. Za tím účelem jsou Státní úřad inspekce práce nebo oblastní
inspektoráty práce oprávněny vstupovat se souhlasem zaměstnance do míst výkonu práce.
(4) Oprávnění kontrolovat, zda cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou
osobu na základě pracovněprávního vztahu a zda ji vykonává v souladu s vydaným povolením
k zaměstnání, zaměstnaneckou kartou nebo modrou kartou, jsou-li podle tohoto zákona
vyžadovány, mají rovněž celní úřady. Celní úřady jsou oprávněny kontrolovat i to, zda
zaměstnavatelé plní oznamovací povinnosti podle § 87 a 88. Pro účely kontroly podle věty
první a druhé poskytuje ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup celním úřadům,
Státnímu úřadu inspekce práce a oblastním inspektorátům práce informaci o povoleních k
zaměstnání vydaných krajskou pobočkou Úřadu práce a o písemných informacích týkajících
se cizinců, občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků (§ 3 odst. 2) a rodinných
příslušníků občanů České republiky uvedených v § 3 odst. 3, a to v rozsahu uvedeném v § 87,
88 a § 92 odst. 3. Celní úřad informuje o provedených kontrolách příslušný oblastní
inspektorát práce, a v případě zjištění nedostatků předává tomuto oblastnímu inspektorátu
podklady pro zahájení správního řízení o uložení pokuty.
(5) Oprávnění kontrolovat, zda rekvalifikační zařízení uvedené v § 108 odst. 2 písm.
a) realizuje akreditovaný vzdělávací program v souladu s udělenou akreditací, má
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
(6) Kontrolní oprávnění jiných orgánů podle zvláštních právních předpisů tím nejsou
dotčena.

§ 127
(1) Generální ředitelství Úřadu práce kontroluje
a) plnění dohod o poskytnutí hmotné podpory na vytváření nových pracovních míst a hmotné
podpory na rekvalifikaci nebo školení (§ 111),
b) plnění cílených programů celostátního charakteru (§ 120).
(2) Krajská pobočka Úřadu práce je oprávněna kontrolovat výši průměrného
měsíčního čistého výdělku, a to v rozsahu potřebném pro stanovení výše podpory v
nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci.

§ 128
Ve vztahu k podnikatelům, kteří podnikají na základě živnostenského oprávnění dle
zvláštního právního předpisu a kteří zaměstnávají méně než 10 osob, vykonává kontrolu
v rozsahu stanoveném v § 126 odst. 1 a 3 a v § 127 živnostenský úřad. Působnost
ostatních orgánů kontroly § 126 odst. 1 a 3 a § 127 se v takovém případě neuplatní.

§ 136
(1) Právnická nebo fyzická osoba je jako zaměstnavatel povinna mít v místě
pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu. Splnění
povinnosti podle věty první se nevyžaduje, splnil-li zaměstnavatel povinnost oznámit okresní
správě sociálního zabezpečení den nástupu zaměstnance do zaměstnání, které mu založilo
účast na nemocenském pojištění podle zákona o nemocenském pojištění.
(2) Pro ověření skutečností podle odstavce 1 jsou Státní úřad inspekce práce a oblastní
inspektoráty práce Státní úřad inspekce práce, oblastní inspektoráty práce a krajské
živnostenské úřady oprávněny získávat od České správy sociálního zabezpečení způsobem
umožňujícím dálkový přístup o zaměstnanci tyto údaje vedené v registru pojištěnců:
a) vznik a zánik účasti na nemocenském pojištění nebo nástup do zaměstnání a jeho skončení
anebo u smluvního zaměstnance zahájení a skončení výkonu práce pro smluvního
zaměstnavatele,
b) druh výdělečné činnosti zakládající účast na nemocenském pojištění,
c) obchodní firmu, název nebo jméno a příjmení zaměstnavatele včetně adresy jeho sídla nebo
trvalého pobytu, popřípadě místa podnikání.
(3) Pro ověření skutečností podle odstavce 1 jsou Státní úřad inspekce práce a oblastní
inspektoráty práce Státní úřad inspekce práce, oblastní inspektoráty práce a krajské
živnostenské úřady oprávněny získávat z Jednotného informačního systému práce a
sociálních věcí způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje
a) zda je fyzická osoba vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání,
b) o občanech Evropské unie a cizincích vedené příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce,
c) poskytované podle § 8a odst. 1 písm. o) tohoto zákona.

§ 141
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán. Při určení výše pokuty za přestupek podle § 139 odst. 1 písm. f) nebo za správní

delikt podle § 140 odst. 1 písm. e) se přihlédne i k výši částek, které je právnická nebo fyzická
osoba povinna uhradit podle § 141b odst. 1 písm. b).
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o
něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 roků ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednávají Státní úřad
inspekce práce nebo oblastní inspektoráty práce. Správní delikty podle tohoto zákona
spáchané podnikateli, kteří podnikají na základě živnostenského oprávnění dle
zvláštního právního předpisu a kteří zaměstnávají méně než 10 osob, projednávají
krajské živnostenské úřady.
(5) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
(6) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby8) nebo v
přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.

Platné znění zákona č. 251/2005 Sb., s vyznačením navrhovaných změn

§6
(1) Působnost úřadu a inspektorátů se vztahuje na
a) zaměstnavatele a na jejich zaměstnance, na právnické osoby, u kterých jsou vykonávány
veřejné funkce, a na fyzické osoby vykonávající veřejné funkce,
b) fyzické osoby, které jsou zaměstnavateli a samy též pracují15),
c) fyzické nebo právnické osoby podnikající na základě jiného než živnostenského
oprávnění podle zvláštního právního předpisu16) a nikoho nezaměstnávající17),
d) spolupracujícího manžela nebo dítě osoby uvedené pod písmeny b) a c)18),
e) fyzickou nebo právnickou osobu, která je zadavatelem stavby (stavebník) nebo jejím
zhotovitelem, popřípadě se na zhotovení stavby podílí podle zákona o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci18a), a na koordinátora bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci18b),
f) vysílající a přijímající organizace a dobrovolníky při výkonu dobrovolnické služby podle
zvláštního právního předpisu19),
g) právnické osoby, které vykonávají činnost školy nebo školského zařízení, další právnické
osoby nebo fyzické osoby, u nichž se uskutečňuje praktické vyučování žáků středních škol,
odborných učilišť20) nebo vyšších odborných škol,
h) věznice, právnické nebo fyzické osoby zaměstnávající odsouzené a na odsouzené21),
i) právnické a fyzické osoby, u kterých je prováděn výkon umělecké, kulturní, sportovní a
reklamní činnosti dětmi4),

(dále jen "kontrolovaná osoba").
(2) V zařízeních Generální inspekce bezpečnostních sborů, ozbrojených sil a
bezpečnostních sborů v působnosti Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra, Ministerstva
spravedlnosti a Ministerstva financí, v zařízeních Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro
zahraniční styky a informace a Národního bezpečnostního úřadu, jakož i v objektech, s nimiž
je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra, kde by kontrolou mohlo dojít k ohrožení
utajovaných skutečností, může být kontrola provedena jen se souhlasem příslušného
ministerstva a v zařízeních Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a
informace a Národního bezpečnostního úřadu jen se souhlasem jejich ředitele. Nebude-li
souhlas podle věty první udělen, zajistí ten, kdo odmítl souhlas udělit, provedení kontroly ve
své působnosti a podá do 60 pracovních dnů ode dne odmítnutí udělení souhlasu písemnou
zprávu o výsledku provedené kontroly orgánu inspekce práce, který o souhlas požádal.
(3) V právních vztazích zaměstnanců vykonávajících ve správních úřadech státní
správu jako službu, kterou Česká republika poskytuje veřejnosti, upravených služebním
zákonem, mohou úřad a inspektoráty kontrolovat jen věci týkající se doby výkonu státní
služby a přestávek ve státní službě, služební pohotovosti, státní služby přesčas a v noční době
a bezpečnosti při výkonu státní služby22).
(4) Působnost úřadu a inspektorátů se nevztahuje na
a) vojáky v činné službě povolané na vojenská cvičení podle zákona o průběhu základní nebo
náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze23),
b) vojáky z povolání podle zákona o vojácích z povolání24),
c) fyzické osoby vykonávající službu v bezpečnostních sborech podle zákona o služebním
poměru příslušníků bezpečnostních sborů25),
d) kontrolované osoby v rozsahu, ve kterém u nich vykonává vrchní dozor orgán státní báňské
správy26),
e) kontrolované osoby v rozsahu, ve kterém u nich vykonávají dozor orgány státního
zdravotního dozoru27),
f) kontrolované osoby v rozsahu, ve kterém u nich vykonává kontrolní činnost Státní úřad pro
jadernou bezpečnost28),
g) kontrolované osoby v rozsahu, ve kterém u nich vykonávají dozor drážní správní úřady a
Drážní inspekce29),
h) bezpečnost provozu určených technických zařízení v ozbrojených silách České
republiky30),
i) činnost bezpečnostního sboru při služebním zákroku31) nebo zásahu podle zvláštních
právních předpisů32),.
j) podnikatele podnikající na základě živnostenského oprávnění dle zvláštního právního
předpisu 16), kteří zaměstnávají méně než 10 osob.
(5) Místní příslušnost inspektorátu k výkonu kontroly se řídí místem činnosti
kontrolované osoby a u organizační složky státu jejím sídlem; ve správním řízení se řídí
místní příslušnost správním řádem. Úřad může v jednotlivých případech hodných zvláštního

zřetele, zejména z důvodu podjatosti, písemně pověřit provedením kontroly jiný než místně
příslušný inspektorát.

§ 6a
Krajský živnostenský úřad ve vztahu k podnikatelům, kteří podnikají na základě
živnostenského oprávnění dle zvláštního právního předpisu 16) a kteří zaměstnávají
méně než 10 osob:
a) vykonává kontrolu v rozsahu stanoveném v § 3,
b) ukládá opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole, určuje přiměřené
lhůty k jejich odstranění,
c) kontroluje plnění opatření k odstranění zjištěných nedostatků,
d) rozhoduje o přestupcích a správních deliktech dle tohoto zákona.

Platné znění zákona č. 133/1985 Sb., s vyznačením navrhovaných změn

Orgány vykonávající státní požární dozor

§ 32
Ministerstvo vykonává státní požární dozor podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) u staveb,
které se mají uskutečnit na území dvou nebo více krajů, nebo u staveb, které si vyhradí.

§ 33
zrušen

§ 34
zrušen

§ 35
Hasičský záchranný sbor kraje vykonává státní požární dozor
a) podle § 31 odst. 1 písm. a) u právnických osob, podnikajících fyzických osob a u
ministerstev a jiných státních orgánů (§ 3 odst. 2), u obcí (§ 29) a u fyzických osob; u
fyzických osob v rozsahu plnění povinností podle § 2 odst. 2 a § 7,
b) podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) s výjimkou případů, u kterých vykonává státní požární
dozor ministerstvo v rozsahu § 32,

c) podle § 31 odst. 1 písm. e) až h).

§ 35a
Krajské živnostenské úřady vykonávají státní požární dozor podle § 31 odst. 1 písm. a),
c) a h) u podnikatelů, kteří podnikají na základě živnostenského oprávnění podle
zvláštního právního předpisu a kteří zaměstnávají méně než 10 osob. Působnost
ministerstva a hasičského záchranného sboru kraje podle § 32 a § 35 se v takovém
případě neuplatní.

§ 77
(1) Řízení o uložení pokuty lze zahájit do jednoho roku ode dne, kdy se o porušení
povinnosti dozvěděl orgán vykonávající státní požární dozor, a musí být pravomocně
skončeno do tří let od porušení povinnosti.

(2) Hasičský záchranný sbor kraje vybírá a vymáhá pokuty. Pokuta uložená podle § 76
je příjmem státního rozpočtu.

§ 77a
Správní delikty podle tohoto zákona spáchané podnikateli, kteří podnikají na základě
živnostenského oprávnění dle zvláštního právního předpisu a kteří zaměstnávají méně
než 10 osob, projednávají krajské živnostenské úřady. Krajský živnostenský úřad v
souvislosti s projednáním správních deliktů ukládá a vymáhá pokuty. Pokuta uložená
krajským živnostenským úřadem je příjmem státního rozpočtu. Působnost hasičského
záchranného sboru kraje dle § 76 se v takovém případě neuplatní.

Platné znění zákona ČNR č. 582/1991 Sb., s vyznačením navrhovaných změn

§ 10a
Živnostenské úřady
(1) Živnostenské úřady přijímají v případech stanovených tímto zákonem od osob
samostatně výdělečně činných, které samostatnou výdělečnou činnost provozují na základě
oprávnění podle živnostenského zákona32c), oznámení o zahájení samostatné výdělečné
činnosti, přihlášky k účasti na důchodovém pojištění a hlášení podle § 48 odst. 1 písm. a) až
d).
(2) Živnostenské úřady oznamují ve stanovené lhůtě32d) příslušným okresním
správám sociálního zabezpečení

a) skutečnosti podle odstavce 1, a to s uvedením dne, kdy tyto skutečnosti byly
živnostenskému úřadu sděleny; oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti a
přihlášky k pojištění podle odstavce 1 s vyznačením dne, ve kterém byly tyto přihlášky k
pojištění podány, předávají příslušným okresním správám sociálního zabezpečení,
b) vznik nebo zánik oprávnění provozovat živnost, pozastavení nebo přerušení výkonu
živnosti, a to s uvedením dne, ke kterému tyto skutečnosti nastaly.

§ 10b
(1) Ve vztahu k zaměstnavatelům, kteří podnikají na základě živnostenského
oprávnění dle zvláštního právního předpisu a kteří zaměstnávají méně než 10 osob, a
dále ve vztahu k osobám samostatně výdělečně činným, které podnikají na základě
živnostenského oprávnění dle zvláštního právního předpisu, vykonávají krajské
živnostenské úřady kontrolu a přezkum a provádí ostatní opatření svěřená orgánům
sociálního zabezpečení v rozsahu stanoveném v § 6 odst. 4 písm. a) bod 10, § 6 odst. 4
písm. o), § 12 písm. d), § 13 a § 15 tohoto zákona. Působnost krajských živnostenských
úřadů dle předchozí věty se však neuplatní ve věcech plnění povinnosti placení
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Působnost orgánů sociálního zabezpečení ke kontrole, k přezkumu a k výkonu ostatních
svěřených opatření vůči zaměstnavatelům a osobám samostatně výdělečně činným se
neuplatní v tom rozsahu, v jakém byla tímto zákonem svěřena krajským živnostenským
úřadům.
(2) V souvislosti s výkonem působnosti dle odstavce 1 jsou krajské živnostenské
úřady oprávněny rozhodovat o správních deliktech kontrolovaných osob zjištěných v
rámci kontroly a přezkumu.

Platné znění zákona č. 187/2006 Sb., s vyznačením navrhovaných změn

Díl 2

Úkoly živnostenských úřadů

§ 91a
Osoby samostatně výdělečně činné, které samostatnou výdělečnou činnost provozují
na základě oprávnění podle živnostenského zákona, mohou přihlášky k pojištění a odhlášky z
pojištění podat též u živnostenského úřadu47a)

§ 91b
(1) Ve vztahu k zaměstnavatelům, kteří podnikají na základě živnostenského
oprávnění dle zvláštního právního předpisu a kteří zaměstnávají méně než 10 osob, a

dále ve vztahu k osobám samostatně výdělečně činným, které podnikají na základě
živnostenského oprávnění dle zvláštního právního předpisu, vykonávají krajské
živnostenské úřady kontrolu a přezkum a provádí ostatní opatření svěřená orgánům
nemocenského pojištění v rozsahu stanoveném v § 84 odst. 2 písm. i), § 84 odst. 3 písm.
a), § 89 odst. 1 písm. d), § 90 písm. a) a b), § 91 a § 104 odst. 1 písm. c) tohoto zákona.
Působnost orgánů nemocenského pojištění ke kontrole, k přezkumu a k výkonu
ostatních svěřených opatření dle § 84 odst. 2 písm. i), § 84 odst. 3 písm. a), § 89 odst. 1
písm. d), § 90 písm. a) a b), § 91 a § 104 odst. 1 písm. c) tohoto zákona se v takovém
případě neuplatní.
(2) V souvislosti s výkonem působnosti dle odstavce 1 jsou krajské živnostenské
úřady oprávněny rozhodovat o správních deliktech kontrolovaných osob zjištěných v
rámci kontroly a přezkumu.

Platné znění zákona č. 258/2000 Sb., s vyznačením navrhovaných změn

§ 78
Orgány ochrany veřejného zdraví a další orgány, které plní některé úkoly v oblasti
hodnocení a snižování hluku z hlediska dlouhodobého průměrného hlukového zatížení
životního prostředí
(1) Státní správu v ochraně veřejného zdraví vykonávají
a) Ministerstvo zdravotnictví,
b) krajské hygienické stanice,
c) Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra,
d) Ministerstvo dopravy,
e) Ministerstvo pro místní rozvoj,
f) Ministerstvo životního prostředí,
g) krajské úřady,.
h) živnostenské úřady.
(2) Soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví tvoří správní úřady uvedené v odstavci
1 písm. a) až c).

§ 84a
(1) Ve vztahu k podnikatelům, kteří podnikají na základě živnostenského
oprávnění dle zvláštního právního předpisu a kteří zaměstnávají méně než 10 osob,
vykonávají krajské živnostenské úřady státní zdravotní dozor v rozsahu stanoveném v §
84 tohoto zákona týkající se dodržování povinností souvisejících s výkonem podnikání
na základě živnostenského oprávnění příslušného podnikatele. Působnost krajských

hygienických stanic k výkonu státního zdravotního dozoru dle § 84 tohoto zákona se v
takovém případě neuplatní.
(2) V souvislosti s výkonem státního zdravotního dozoru dle odstavce 1 se na
pověřené zaměstnance příslušného živnostenského úřadu obdobně uplatní ustanovení
tohoto zákona upravující oprávnění a povinnosti zaměstnanců orgánů ochrany
veřejného zdraví při výkonu dozoru.

§ 93
(1) Při rozhodování o uložení pokuty a její výši orgán ochrany veřejného zdraví
přihlíží zejména k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání. V
případě, kdy došlo k nápravě bezprostředně poté, kdy bylo zjištěno porušení povinnosti,
orgánu ochrany veřejného zdraví byla poskytnuta účinná součinnost, nedošlo k poškození
zdraví fyzických osob ani vzniku nebo hrozbě epidemie, může orgán ochrany veřejného
zdraví od uložení pokuty upustit.
(2) Řízení o uložení pokuty lze zahájit jen do 1 roku ode dne, kdy orgán ochrany
veřejného zdraví nesplnění nebo porušení povinnosti zjistil, nejdéle však do 3 let ode dne, kdy
k nesplnění nebo porušení povinnosti došlo.
(3) Při opakovaném zjištění, že kontrolovaná osoba50) nesplnila nebo porušila tutéž
povinnost do 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení předchozí pokuty může
orgán ochrany veřejného zdraví uložit pokutu až do výše desetinásobku stanovených částek.
Podmínka podle věty první je splněna i tehdy, jestliže orgán ochrany veřejného zdraví zjistí,
že stejná povinnost provozovatele nebyla splněna ve dvou nebo více jeho provozovnách.
(4) Orgán ochrany veřejného zdraví pokutu ukládá a vybírá.
(5) Výnos z pokut uložených orgánem ochrany veřejného zdraví je příjmem státního
rozpočtu.
(6) Správní delikty podle § 92 tohoto zákona spáchané podnikateli, kteří
podnikají na základě živnostenského oprávnění dle zvláštního právního předpisu a kteří
zaměstnávají méně než 10 osob, projednávají krajské živnostenské úřady. Živnostenský
úřad v souvislosti s projednáním správních deliktů ukládá a vybírá pokuty. Působnost
orgánů ochrany veřejného zdraví se v takovém případě neuplatní.

Platné znění zákona č. 268/2014 Sb., s vyznačením navrhovaných změn

HLAVA XIII

KONTROLA

§ 80

(1) Kontrolu nad plněním povinností podle tohoto zákona ze strany osob zacházejících
se zdravotnickými prostředky vykonává podle kontrolního řádu Ústav.
(2) Kontrolu, zda jsou zdravotnické prostředky uváděny a dodávány na trh v České
republice nebo uváděny do provozu v souladu s technickými požadavky, vykonává podle
zákona upravujícího technické požadavky na výrobky a kontrolního řádu Ústav.
(3) Pověření ke kontrole má formu průkazu.
(4) Ústav může rozhodnout o přerušení nebo ukončení používání zdravotnického
prostředku, jestliže při používání takového prostředku nebo v souvislosti s tím hrozí
bezprostřední nebezpečí újmy na zdraví fyzických osob. Odvolání proti tomuto rozhodnutí
nemá odkladný účinek. Náklady spojené s plněním rozhodnutí nese poskytovatel zdravotních
služeb.

§ 80a
Ve vztahu k podnikatelům, kteří podnikají na základě živnostenského oprávnění dle
zvláštního právního předpisu a kteří zaměstnávají méně než 10 osob, vykonávají
kontrolu dle tohoto zákona krajské živnostenské úřady. Působnost Ústavu dle § 80 se v
takovém případě neuplatní.

§ 92
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba a podnikající fyzická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže
prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní
povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě a podnikající fyzické osobě se přihlédne
k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a
okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby a podnikající fyzické osoby za správní delikt
zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl,
nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává Ústav. Správní delikty
podnikatelů, kteří podnikají na základě živnostenského oprávnění dle zvláštního
právního předpisu a kteří zaměstnávají méně než 10 osob, projednává krajský
živnostenský úřad. Působnost Ústavu dle věty první se v takovém případě neuplatní.
(5) Pokuty vybírá orgán, který je uložil.
(6) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

Platné znění zákona č. 378/2007 Sb., s vyznačením navrhovaných změn

§ 10
Výkon státní správy
(1) Státní správu v oblasti humánních léčiv vykonávají
a) Ministerstvo zdravotnictví,
b) Ministerstvo vnitra,
c) Ministerstvo spravedlnosti,
d) Ministerstvo obrany,
e) Státní ústav pro kontrolu léčiv,
f) Ministerstvo životního prostředí,
g) celní úřady,
h) Státní úřad pro jadernou bezpečnost,
i) krajské úřady,.
j) živnostenské úřady.
(2) Státní správu v oblasti veterinárních léčiv vykonávají
a) Ministerstvo zemědělství,
b) Ústřední veterinární správa,
c) Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv,
d) krajské veterinární správy,
e) Ministerstvo životního prostředí,
f) celní úřady,
g) Státní úřad pro jadernou bezpečnost,
h) krajské úřady,.
i) živnostenské úřady.

§ 19a
Živnostenské úřady
Úkoly státní správy stanovené tímto zákonem na úseku kontroly podle § 101 a ukládání
sankcí podle § 103 až 109 vykonávají u podnikatelů, kteří podnikají na základě
živnostenského oprávnění dle zvláštního právního předpisu a kteří zaměstnávají méně
než 10 osob, krajské živnostenské úřady.

§ 109

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o
něm nezahájil řízení do 2 let, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy
byl spáchán.
(4) Správní delikty v prvním stupni projednávají
a) Ústav, jde-li o správní delikty uvedené v § 13 odst. 2 písm. i),
b) Ministerstvo zdravotnictví, jde-li o správní delikty uvedené v § 11 písm. e),
c) Veterinární ústav, jde-li o správní delikty uvedené v § 16 odst. 2 písm. g),
d) krajská veterinární správa, jde-li o správní delikty uvedené v § 17 písm. c),
e) Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo obrany, jde-li o správní
delikty poskytovatelů zdravotních služeb v působnosti těchto ministerstev,.
f) krajské živnostenské úřady, jde-li o správní delikty provozovatelů, dalších osob
zacházejících s léčivy, držitelů rozhodnutí o registraci, zprostředkovatelů, výrobců a
dovozců pomocných látek, v případech, kdy jsou tyto osoby podnikateli, kteří podnikají
na základě živnostenského oprávnění dle zvláštního právního předpisu a kteří
zaměstnávají méně než 10 osob.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby83) nebo v
přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
(6) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

Platné znění zákona ČNR č. 282/1991 Sb., s vyznačením navrhovaných změn

§1

(1) Zřizuje se Česká inspekce životního prostředí (dále jen "inspekce") jako orgán
státní správy, který je podřízen ministerstvu životního prostředí České republiky (dále jen
"ministerstvo").
(2) Inspekce se člení na ústředí a oblastní inspektoráty. V čele inspekce je ředitel; jeho
výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě. V čele oblastního inspektorátu je
vedoucí; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.
(3) Inspekce je organizační složkou státu a účetní jednotkou.

(4) Působnost inspekce v jednotlivých složkách životního prostředí stanoví tento
zákon a další zákony.
(5) Úkoly inspekce plní inspektoři. Inspektoři se při výkonu kontroly podle tohoto
zákona nebo podle jiných právních předpisů 6) prokazují průkazem inspekce, který je
dokladem o jejich pověření ke kontrole7).
(6) Působnost inspekce v jednotlivých složkách životního prostředí, kterou
stanoví tento zákon a další zákony se neuplatní ve vztahu k podnikatelům, kteří
podnikají na základě živnostenského oprávnění dle zvláštního právního předpisu a kteří
zaměstnávají méně než 10 osob. V těchto případech působnost svěřenou jinak inspekci
tímto a dalšími zákony vykonávají krajské živnostenské úřady.

Platné znění zákona č. 146/2002 Sb., s vyznačením navrhovaných změn

§ 8a
(1) Ve vztahu k podnikatelům, kteří podnikají na základě živnostenského
oprávnění dle zvláštního právního předpisu a kteří zaměstnávají méně než 10 osob,
vykonávají krajské živnostenské úřady kontrolu a provádí ostatní opatření svěřená
inspekci v rozsahu stanoveném v § 3 odst. 1 a 2, § 3 odst. 3 písm. a), t) a u), § 3 odst. 7 a
10 a § 6 tohoto zákona. Působnost inspekce ke kontrole a k výkonu ostatních svěřených
opatření dle § 3 odst. 1 a 2, § 3 odst. 3 písm. a), t) a u), § 3 odst. 7 a 10 a § 6 tohoto
zákona se v takovém případě neuplatní.
(2) V souvislosti s výkonem kontrol a ostatních opatření dle odstavce 1 tohoto
ustanovení vykonávají pověření pracovníci příslušného živnostenského úřadu práva a
povinnosti, jež jsou ustanoveními § 4 až § 5c tohoto zákona svěřeny inspektorům.

§ 11c
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o
něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) Propadnutí věci nelze uložit, je-li hodnota věci v nápadném nepoměru k povaze
správního deliktu.
(5) O zabrání věci nelze rozhodnout, jestliže od jednání majícího znaky správního
deliktu uplynuly 3 roky.

(6) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v
přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
(7) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává inspektorát.
Správní delikty podle tohoto zákona spáchané podnikateli, kteří podnikají na základě
živnostenského oprávnění dle zvláštního právního předpisu a kteří zaměstnávají méně
než 10 osob, projednávají krajské živnostenské úřady.
(8) Pokuty vybírá správní orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem státního
rozpočtu.

§ 12a
Kde se v přímo použitelných předpisech Evropské unie mluví o příslušném úřadu,
příslušném ústředním úřadu nebo kompetentní autoritě, rozumí se tím pro účely tohoto zákona
ústřední inspektorát nebo inspektorát, do jehož působnosti náleží výkon příslušného oprávnění
nebo provedení příslušného opatření.
Kde se v přímo použitelných předpisech Evropské unie mluví o příslušném
úřadu, příslušném ústředním úřadu nebo kompetentní autoritě, rozumí se tím pro účely
tohoto zákona ústřední inspektorát, inspektorát nebo živnostenský úřad, a to podle toho
do působnosti kterého z těchto orgánů náleží výkon příslušného oprávnění nebo
provedení příslušného opatření.

Platné znění zákona ČNR č. 64/1986 Sb., s vyznačením navrhovaných změn

§9
(1) Ředitel inspektorátu uloží kontrolované osobě, která
a) použije úředně neověřená měřidla, pokud ověření podléhají, nebo měřidla neodpovídající
zvláštním právním předpisům, technickým normám, jiným technickým předpisům, případně
schválenému typu,
b) nedodrží požadavky stanovené k zabezpečení zdravotní nezávadnosti zboží nebo výrobků a
jejich bezpečného používání,
c) poruší ostatní podmínky stanovené zvláštními právními předpisy pro činnosti uvedené v § 2
odst. 1 a 2, pokud právo uložit sankční postih nemá jiný správní úřad, nebo
d) nesplní opatření uložená podle tohoto zákona,
pokutu až do výše 1 000 000 Kč. Za opakované porušení povinností v průběhu jednoho roku
ode dne poslední kontroly lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč.
(2) Ředitel inspektorátu uloží přejímající organizaci, která porušila povinnosti podle §
7b odst. 11 a 13, pokutu až do výše 1 000 000 Kč.

(3) Inspektor může uložit příkazem na místě kontrolované osobě za méně závažné
porušení některé z povinností uvedených v odstavci 1 pokutu až do výše 5 000 Kč.
(4) Řízení o uložení pokuty lze zahájit do jednoho roku ode dne, kdy se ředitel
inspektorátu nebo inspektor o porušení povinnosti podle odstavců 1 až 2 dověděl, nejpozději
však do 2 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo. Pokutu nelze uložit, uplynuly-li od
porušení 3 roky.
(5) Pokutu nelze uložit tomu, kdo byl za totéž jednání postižen podle jiných právních
předpisů.

§ 10
zrušen
(1) Ve vztahu k podnikatelům, kteří podnikají na základě živnostenského
oprávnění dle zvláštního právního předpisu a kteří zaměstnávají méně než 10 osob,
vykonávají krajské živnostenské úřady kontrolu a provádí ostatní opatření svěřená
České obchodní inspekci v rozsahu stanoveném v § 2, § 2a a § 3 tohoto zákona.
Působnost České obchodní inspekce ke kontrole a k výkonu ostatních svěřených
opatření dle § 2, § 2a § 3 tohoto zákona se neuplatní.
(2) V souvislosti s výkonem kontrol a ostatních opatření dle odstavce 1 tohoto
ustanovení vykonávají pověření pracovníci příslušného živnostenského úřadu práva a
povinnosti, jež jsou ustanoveními § 7 až § 9 tohoto zákona svěřeny inspektorům.
(3) V souvislosti s výkonem kontrol a ostatních opatření dle odstavce 1 tohoto
ustanovení vykonává vedoucí příslušného živnostenského úřadu práva a povinnosti, jež
jsou ustanoveními § 7 až § 9 tohoto zákona svěřeny řediteli inspektorátu.

§ 11
zrušen

§ 12
(1) Při určení výše pokuty se přihlíží zejména k závažnosti, způsobu, době trvání a
následkům protiprávního jednání.
(2) O odvolání proti uložení pokuty rozhoduje ústřední ředitel.
(3) Pokuty uložené podle tohoto zákona jsou příjmem státního rozpočtu České
republiky.
(4) Pokuta je splatná do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty.
(5) Pokutu vybírá Česká obchodní inspekce.
(6) V případě pokut uložených živnostenskými úřady podnikatelům, kteří
podnikají na základě živnostenského oprávnění dle zvláštního právního předpisu a kteří

zaměstnávají méně než 10 osob, vybírají tyto pokuty krajské živnostenské úřady. O
odvolání proti uložení pokuty rozhoduje Živnostenský úřad České republiky.

Platné znění zákona č. 634/1992 Sb., s vyznačením navrhovaných změn

§ 23
Dozor nad ochranou spotřebitele
(1) Dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem provádí Česká
obchodní inspekce16), s výjimkou dozoru podle odstavců 2, 3, 4, 7 až 11 a 15.
(2) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 3 odst. 1 písm. b), § 4 až 5a, §
9, 14a a 17 na úseku zemědělských, potravinářských a tabákových výrobků provádí Státní
zemědělská a potravinářská inspekce17).
(3) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 3 odst. 1 písm. b), § 4 až 5a, §
9, § 10 odst. 1 a 3, § 14a a 17, pokud jde o prodej výrobků a poskytování služeb, které jsou
upraveny zákonem o ochraně veřejného zdraví, provádějí krajské hygienické stanice18).
(4) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 3 odst. 1 písm. b), § 4 až 5a, §
9, 14a a 17 na úseku veterinární péče provádějí Státní veterinární správa, krajské veterinární
správy a Městská veterinární správa v Praze19).
(5) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 9 až 13, § 14a až 16 a § 18 v
oblasti obchodu a služeb21) provádějí též obecní živnostenské úřady, příslušné podle umístění
provozovny. Nelze-li určit místní příslušnost podle umístění provozovny, provádějí dozor
obecní živnostenské úřady podle místa realizované činnosti.
(6) Inspektor České obchodní inspekce nebo Státní zemědělské a potravinářské
inspekce, který provedl dozor na trhu podle tohoto zákona a zjistil výrobky nebo zboží, které
naplňují znaky porušení ustanovení § 5 odst. 2, a bylo-li prokázáno, že se jedná o výrobky
nebo zboží, vůči nimž celní úřad vykonává působnost podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie, je oprávněn takovéto výrobky nebo zboží zajistit. Zjištění a zajištěné výrobky
nebo zboží postoupí celnímu úřadu.
(7) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 4 až 5a, § 9, § 10 odst. 1 písm.
a) a § 10 odst. 5 až 7, § 11, 12 a 14a na úseku střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických
výrobků provádí Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva25).
(8) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 4 až 5a, § 6 a 12 vykonává
Česká národní banka u osob podléhajících jejímu dohledu podle zákona upravujícího
postavení a působnost České národní banky při výkonu činnosti, kterou tyto osoby vykonávají
na základě povolení, licence nebo registrace České národní banky.
(9) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 4 až 5a na úseku léčiv provádí
Státní ústav pro kontrolu léčiv 27).
(10) Při výkonu dozoru v oblasti regulace reklamy, která je nekalou obchodní
praktikou podle tohoto zákona, se postupuje podle zákona o regulaci reklamy28).

(11) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 4 až 6 a § 12 na úseku
podnikání v energetických odvětvích provádí Energetický regulační úřad.
(12) Česká obchodní inspekce provádí dozor nad dodržováním povinností nebo
požadavků stanovených přímo použitelným předpisem Evropských společenství, kterým se
zakazuje uvádět na trh, dovážet do Společenství a vyvážet z něj kočičí a psí kůže a výrobky
obsahující tyto kůže29), nejedná-li se o surové kočičí a psí kůže.
(13) Česká obchodní inspekce provádí dozor nad dodržováním povinností nebo
požadavků stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie, který upravuje názvy
textilních vláken a související označování materiálového složení textilních výrobků31).
Postup při provádění dozoru se řídí též přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým
se stanoví požadavky na dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh32).
(14) Česká obchodní inspekce provádí dozor nad dodržováním povinností
vyplývajících z ustanovení občanského zákoníku upravujících spotřebitelskou smlouvu, ve
které se za úplatu sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby30).
(15) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 3 až 5a, § 6, § 9, § 11 až 13,
§ 15 až 16 a v § 19 na úseku služeb elektronických komunikací a poštovních služeb provádí
Český telekomunikační úřad.
(16) Ve vztahu k podnikatelům, kteří podnikají na základě živnostenského
oprávnění dle zvláštního právního předpisu a kteří zaměstnávají méně než 10 osob,
vykonávají dozor dle tohoto zákona krajské živnostenské úřady. Působnost ostatních
správních orgánů dle odstavců 1 až 4, odstavců 6 a 7 a odstavců 9 až 15 se v takovém
případě neuplatní.

Platné znění zákona č. 458/2000 Sb., s vyznačením navrhovaných změn

§ 18
Dozor v energetických odvětvích
(1) Energetický regulační úřad vykonává dozor nad dodržováním
a) tohoto zákona v odvětvích elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství a povinností
stanovených zákonem o ochraně spotřebitele v elektroenergetice a plynárenství,
b) zákona o cenách v rozsahu podle zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti
cen,
c) Nařízení o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou, Nařízení o
podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám a Nařízení o opatřeních na
zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a přímo použitelných předpisů vydaných na
jejich základě nebo k jejich provedení,
d) povinností vyplývajících z rozhodnutí Komise nebo Agentury vydaných na základě
právních předpisů podle písmene c) nebo povinností vyplývajících z rozhodnutí
Energetického regulačního úřadu vydaného podle § 18 odst. 3 nebo § 18a odst. 3.

(2) Energetický regulační úřad provádí kontroly z vlastního podnětu nebo na návrh
ministerstva. Pokud Energetický regulační úřad vykonal kontrolu na návrh ministerstva, je
povinen jej seznámit s výsledky kontroly a předat mu protokol o kontrole.
(3) Energetický regulační úřad na základě zjištění porušení právních předpisů podle
odstavce 1 nebo porušení povinností z rozhodnutí Energetického regulačního úřadu nebo
rozhodnutí Komise nebo Agentury ukládá
a) pokuty,
b) opatření k nápravě, jejichž účelem je odstranění protiprávního stavu, a stanoví přiměřenou
lhůtu nebo jiné nutné podmínky k zajištění jejich splnění; povinnosti plynoucí z opatření k
nápravě původci protiprávního stavu přecházejí na jeho právního nástupce. Je-li právních
nástupců více, odpovídají za splnění povinnosti vyplývající z opatření k nápravě společně a
nerozdílně.
(4) Při výkonu kontroly se Energetický regulační úřad řídí zákonem o státní kontrole,
pokud tento zákon nestanoví jinak. Zaměstnanci Energetického regulačního úřadu
vykonávající dozor v energetických odvětvích se prokazují průkazem zaměstnance
Energetického regulačního úřadu, který je zároveň dokladem o jejich pověření k provedení
kontroly23). Předložením průkazu zaměstnance Energetického regulačního úřadu osobě, u
které má být kontrola vykonána, je kontrola zahájena. Při výkonu kontroly v energetických
odvětvích je Energetický regulační úřad oprávněn
a) v nezbytně nutném rozsahu vstupovat, popřípadě vjíždět na cizí pozemky nebo vstupovat
do staveb užívaných pro podnikatelskou činnost držitelem licence nebo osobami, které na
základě plné moci nebo smlouvy uzavřené s držitelem licence vykonávají činnosti spojené s
právy a povinnostmi držitele licence, a vykonávat tam povinnosti stanovené tímto zákonem,
b) požadovat od osob uvedených v písmeni a) potřebné informace, doklady, záznamy dat na
paměťových médiích, údaje a písemná nebo ústní vysvětlení a vyžadovat od nich objasnění
jakýchkoliv skutečností týkajících se předmětu kontroly,
c) vyžadovat předložení záznamů, zpráv nebo s nimi spojených údajů přenášených
prostřednictvím sítě elektronických komunikací mezi osobami uvedenými v písmeni a) a
týkajících se předmětu kontroly,
d) provést kontrolu podle jiného právního předpisu u osoby uvedené v písmeni a);
Energetický regulační úřad může k provedení kontroly přizvat další osoby; přizvaná osoba má
povinnost mlčenlivosti ve stejném rozsahu jako zaměstnanec Energetického regulačního
úřadu a za její jednání odpovídá Energetický regulační úřad.
(5) Držitel licence a osoba, která na základě plné moci nebo smlouvy uzavřené s
držitelem licence vykonává činnosti spojené s právy a povinnostmi držitele licence, jsou
povinni umožnit Energetickému regulačnímu úřadu výkon jeho oprávnění podle odstavce 4. V
případě výkonu kontroly na místě jsou dále povinni poskytnout Energetickému regulačnímu
úřadu nebo jím pověřené osobě potřebnou součinnost, zejména na žádost neprodleně umožnit
vstup do svých prostor.
(6) Ve vztahu k podnikatelům, kteří podnikají na základě živnostenského
oprávnění dle zvláštního právního předpisu a kteří zaměstnávají méně než 10 osob,
vykonávají krajské živnostenské úřady dozor a kontrolu v rozsahu stanoveném v § 18

odst. 1 až 4 tohoto zákona týkající se dodržování povinností souvisejících s výkonem
podnikání na základě živnostenského oprávnění příslušného podnikatele. Krajský
živnostenský úřad na základě vlastního zjištění z kontrol dle věty prvé tohoto odstavce
ukládá pokuty za porušení právních předpisů a rozhodnutí podle § 18 odst. 1 tohoto
zákona v případech, kdy porušení právních předpisů souvisí s výkonem podnikání na
základě živnostenského oprávnění příslušného podnikatele. Působnost Energetického
regulačního úřadu dle § 18 se v takovém případě neuplatní.

§ 95
Ukládání pokut
(1) Při stanovení výše pokuty Státní energetická inspekce přihlédne k závažnosti
porušení povinnosti, zejména ke způsobu jejího porušení a jeho následkům a k okolnostem, za
nichž k porušení došlo.
(2) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení povinnosti zabránila.
(3) Pokuty ukládá v prvním stupni Státní energetická inspekce. O odvolání proti
uložení pokuty rozhoduje ústřední ředitel Státní energetické inspekce.
(4) Řízení o uložení pokuty lze zahájit do jednoho roku ode dne, kdy se územní
inspektorát o porušení povinnosti dozvěděl, nejpozději však do dvou let ode dne, kdy k
porušení povinnosti došlo. Pokutu nelze uložit, uplynuly-li od porušení tři roky.
(5) Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu a správu jejich placení vykonává Státní
energetická inspekce.
(6) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v
přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.

§ 95a
Ve vztahu k podnikatelům, kteří podnikají na základě živnostenského oprávnění
dle zvláštního právního předpisu a kteří zaměstnávají méně než 10 osob, vykonávají
krajské živnostenské úřady kontrolu v rozsahu stanoveném v § 93 tohoto zákona týkající
se dodržování povinností souvisejících s výkonem podnikání na základě živnostenského
oprávnění příslušného podnikatele. Krajský živnostenský úřad na základě vlastního
zjištění z kontrol dle věty prvé tohoto odstavce ukládá pokuty za porušení právních
předpisů podle § 93 odst. 1 tohoto zákona v případech, kdy porušení právních předpisů
souvisí s výkonem podnikání na základě živnostenského oprávnění příslušného
podnikatele. Působnost Státní energetické inspekce dle § 93 tohoto zákona se v takovém
případě neuplatní.

Platné znění zákona č. 127/2005 Sb., s vyznačením navrhovaných změn

Kontrola elektronických komunikací
§ 113
(1) Úřad vykonává kontrolu elektronických komunikací.
(2) Při výkonu státní kontroly elektronických komunikací Úřad kontroluje plnění
povinností a podmínek stanovených tímto zákonem, prováděcími právními předpisy,
opatřeními obecné povahy, rozhodnutími a rozhodnutími o ceně vydanými na základě tohoto
zákona. Úřad dále kontroluje využívání rádiových kmitočtů a čísel.
(3) Při kontrole využívání rádiových kmitočtů kontrolující zjišťují dodržování
podmínek stanovených v přídělu rádiových kmitočtů, všeobecném oprávnění nebo v
individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů i monitorováním rádiových
kmitočtů. Monitorování rádiových kmitočtů je zpravidla prováděno bez předchozího
upozornění osob využívajících rádiové kmitočty, které mají být monitorovány.
(4) Je-li to nezbytně nutné pro identifikaci osob využívajících rádiové kmitočty, jsou
kontrolující při kontrole využívání rádiových kmitočtů monitorováním oprávněni se
seznamovat s obsahem přenášených zpráv. Jinak se kontrola využívání rádiových kmitočtů
provádí jejich monitorováním bez odposlechu a záznamu zpráv. Kontrolující nesmějí obsah
přenášených zpráv sdělovat jiným osobám než odesílateli nebo adresátovi přenášených zpráv,
popřípadě jimi zmocněnému zástupci ani umožnit jiným osobám, aby získávaly informace o
obsahu přenášených zpráv.
(5) Způsob stanovení území pokrytého signálem televizního vysílání, metodu
stanovení intenzity elektromagnetického pole a z tohoto odvozené pokrytí obyvatel signálem
televizního vysílání stanoví prováděcí právní předpis.
(6) Způsob stanovení území pokrytého signálem zemského analogového rozhlasového
vysílání v kmitočtovém pásmu 87,5 - 108 MHz a zemského digitálního rozhlasového vysílání
v kmitočtových pásmech 174 - 230 MHz a 1452 - 1479,5 MHz, metodu stanovení intenzity
elektromagnetického pole a z tohoto odvozené pokrytí obyvatel signálem rozhlasového
vysílání stanoví prováděcí právní předpis.
(7) Kontrola cen spočívá
a) ve zjišťování, zda prodávající nebo kupující neporušují ustanovení tohoto zákona nebo
rozhodnutí o ceně vydané Úřadem,
b) v ověřování správnosti předkládaných podkladů pro potřeby vyhodnocování vývoje cen,
regulace cen a pro řízení o porušení ustanovení tohoto zákona nebo rozhodnutí o ceně vydané
Úřadem.
(8) Pověření ke kontrole může mít formu průkazu, jehož vzor stanoví prováděcí právní
předpis.
(9) Při kontrole čísel Úřad zjišťuje dodržování podmínek stanovených pro jejich
využívání tímto zákonem, prováděcími právními předpisy, opatřeními obecné povahy a
rozhodnutími vydanými na základě tohoto zákona. Kontrola čísel je zpravidla prováděná bez
předchozího upozornění osob využívajících tato čísla pro poskytování služeb nebo přístupu k
sítím elektronických komunikací.

§ 113a
Ve vztahu k podnikatelům, kteří podnikají na základě živnostenského oprávnění
dle zvláštního právního předpisu a kteří zaměstnávají méně než 10 osob, vykonávají
krajské živnostenské úřady kontrolu elektronických komunikací týkající se dodržování
povinností souvisejících s výkonem podnikání na základě živnostenského oprávnění
příslušného podnikatele. Působnost Úřadu k výkonu kontroly elektronických
komunikací dle tohoto zákona se v takovém případě neuplatní.

§ 120
nadpis vypuštěn
(1) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Úřad.
(2) Pokuty vybírá a vymáhá Úřad.
(3) Sazba pokuty za správní delikt podle tohoto zákona se zvyšuje na dvojnásobek,
nejvýše však na částku 40 000 000 Kč, jestliže je týž správní delikt spáchán opakovaně.
Správní delikt je spáchán opakovaně, pokud ode dne, kdy rozhodnutí o uložení pokuty za týž
správní delikt nabylo právní moci, neuplynuly 2 roky.

(4) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.

(5) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o
něm nezahájil řízení do 3 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(6) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(7) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v
přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
(8) Správní delikty podle tohoto zákona spáchané podnikateli, kteří podnikají na
základě živnostenského oprávnění dle zvláštního právního předpisu a kteří zaměstnávají
méně než 10 osob, projednávají krajské živnostenské úřady. Krajský živnostenský úřad
v souvislosti s projednáním správních deliktů vybírá a vymáhá pokuty. Působnost
Úřadu se v takovém případě neuplatní.

Platné znění zákona č. 145/2010 Sb., s vyznačením navrhovaných změn

§ 19

Dozor nad dodržováním zákona
Dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem vykonává Česká
obchodní inspekce8), s výjimkou dozoru nad činností subjektů, u nichž dozor vykonává
Česká národní banka9).
Dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem vykonává Česká
obchodní inspekce8), s výjimkou dozoru nad činností subjektů, u nichž dozor vykonává
Česká národní banka9) a s výjimkou dozoru nad činností podnikatelů, kteří podnikají
na základě živnostenského oprávnění dle zvláštního právního předpisu a kteří
zaměstnávají méně než 10 osob, u nichž dozor vykonávají krajské živnostenské
úřady9a).
____________________
8) Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.
9) Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.
9a) Zákon ČNR č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech.

Platné znění zákona ČNR č. 20/1987 Sb., s vyznačením navrhovaných změn

§ 28
nadpis vypuštěn
(1) Krajský úřad metodicky řídí výkon státní památkové péče v kraji.
(2) Krajský úřad
a) plní úkoly orgánu státní památkové péče pro národní kulturní památky, pokud nepřísluší
Ministerstvu kultury nebo vládě České republiky,
b) dozírá v rozsahu své působnosti na dodržování tohoto zákona a předpisů vydaných pro jeho
provedení,
c) uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je památková
zóna nebo nemovitá národní kulturní památka, nejde-li o působnost ministerstva kultury podle
§ 26 odst. 2 písm. c), a ve vztahu k tomuto území uplatňuje stanovisko k vymezení
zastavěného území,
d) je dotčeným orgánem k zabezpečení nepředvídaných nálezů kulturně cenných předmětů,
detailů stavby nebo archeologických nálezů, k nimž došlo při řízení nebo postupu podle
zvláštního právního předpisu1), nejde-li o nálezy učiněné při přípravě nebo provádění obnovy
kulturní památky nebo při přípravě nebo provádění prací v území, na němž uplatňuje svůj
zájem státní památková péče9),
e) vydává jako dotčený orgán na návrh nebo z vlastního podnětu závazné stanovisko2a) a
poskytuje další podklady do řízení vedených jinými správními úřady než orgány státní
památkové péče podle zvláštních právních předpisů19), jde-li o zabezpečení péče o národní
kulturní památky,

f) vykonává dozor při obnově národních kulturních památek z hlediska státní památkové péče,
g) plní další úkoly stanovené tímto zákonem.

§ 28a
Kraj v samostatné působnosti
a) schvaluje koncepci podpory státní památkové péče v kraji v souladu s koncepcí rozvoje
státní památkové péče v České republice a po projednání s Ministerstvem kultury,
b) schvaluje návrhy dlouhodobých, střednědobých a prováděcích plánů a programů zachování
a obnovy kulturních památek v kraji,
c) usměrňuje kulturně výchovné využití kulturních památek v kraji.

§ 28b
Ve vztahu k podnikatelům, kteří podnikají na základě živnostenského oprávnění
dle zvláštního právního předpisu a kteří zaměstnávají méně než 10 osob, vykonávají
památkovou inspekci a dozor nad dodržováním tohoto zákona v rozsahu stanoveném v §
27, § 28 písm. b) a f), § 29 odst. 2 písm. g) a h) krajské živnostenské úřady. Působnost
orgánů státní památkové péče dle § 27, § 28 písm. b) a f), § 29 odst. 2 písm. g) a h) se
v takovém případě neuplatní.

Pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám při výkonu podnikání

§ 35
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností uloží pokutu až do výše 2 000 000 Kč
právnické osobě, nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, jestliže při výkonu svého
podnikání
a) nechrání věc nebo stavbu před poškozením, zničením nebo odcizením od doručení
vyrozumění o podání návrhu na prohlášení za kulturní památku nebo o tom, že ministerstvo
kultury hodlá věc nebo stavbu prohlásit za kulturní památku z vlastního podnětu, až do
rozhodnutí ministerstva kultury,
b) nesplní oznamovací povinnost stanovenou v § 3 odst. 5, § 12 tohoto zákona,
c) nepečuje o zachování kulturní památky, neudržuje ji v dobrém stavu, užívá ji způsobem
neodpovídajícím jejímu kulturně politickému významu, památkové hodnotě nebo
technickému stavu, nechrání ji před ohrožením, poškozením nebo znehodnocením nebo ji
znehodnotí nebo zničí,
d) porušuje podmínky určené v rozhodnutí o vymezení ochranného pásma nemovité kulturní
památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny,

e) provádí obnovu kulturní památky bez závazného stanoviska obecního úřadu obce s
rozšířenou působností nebo nedodržuje podmínky určené v tomto závazném stanovisku,
f) provádí restaurování, jde-li o kulturní památku, prostřednictvím fyzické osoby, která nemá
povolení ministerstva kultury, nejde-li o výkon restaurátorské činnosti podle § 14a odst. 12,
prostřednictvím fyzické osoby, které byla restaurátorská činnost pozastavena podle § 14a odst.
11, anebo prostřednictvím fyzické osoby, která není osobou oprávněnou k restaurování podle
§ 14b odst. 2, nebo která postupuje v rozporu se zákazem podle § 35 odst. 3 nebo § 39 odst. 3,
g) provádí stavbu, změnu stavby, terénní úpravy, umístění nebo odstranění zařízení,
odstranění stavby, úpravu dřevin nebo udržovací práce na nemovitosti, která není kulturní
památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně, v ochranném pásmu nemovité
kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové
zóny bez závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle § 14 odst.
2 nebo nedodržuje podmínky uvedené v tomto závazném stanovisku, nejde-li o případ
vyloučení povinnosti tohoto vlastníka (správce, uživatele) vyžádat si závazné stanovisko (§
17).

(2) Krajský úřad uloží pokutu až do výše 4 000 000 Kč právnické osobě, nebo fyzické
osobě oprávněné k podnikání, jestliže při výkonu svého podnikání
a) nepečuje o zachování národní kulturní památky, neudržuje ji v dobrém stavu, užívá ji
způsobem neodpovídajícím jejímu kulturně politickému významu, památkové hodnotě nebo
technickému stavu, nechrání ji před ohrožením, poškozením nebo znehodnocením nebo ji
znehodnotí nebo zničí,
b) provádí obnovu národní kulturní památky bez závazného stanoviska krajského úřadu nebo
nedodržuje podmínky určené v tomto závazném stanovisku,
c) provádí restaurování, jde-li o národní kulturní památku, prostřednictvím fyzické osoby,
která nemá povolení ministerstva kultury, nejde-li o výkon restaurátorské činnosti podle § 14a
odst. 12, prostřednictvím fyzické osoby, které byla restaurátorská činnost pozastavena podle §
14a odst. 11, anebo prostřednictvím fyzické osoby, která není osobou oprávněnou k
restaurování podle § 14b odst. 2, nebo která postupuje v rozporu se zákazem podle § 35 odst.
3 nebo § 39 odst. 3,
d) přemístí bez předchozího souhlasu krajského úřadu stavbu, která je kulturní památkou,
nebo trvale bez předchozího souhlasu krajského úřadu přemístí z veřejně přístupného místa
movitou věc, která je kulturní památkou,
e) zapůjčí do zahraničí nebo se pokusí do zahraničí vyvézt nebo vyveze kulturní památku bez
předchozího souhlasu ministerstva kultury,
f) nesplní oznamovací povinnost stanovenou v § 21 odst. 4 , § 22 odst. 2 tohoto zákona nebo
§ 23 odst. 2,
g) provádí v rozporu s § 21 odst. 2 archeologický výzkum, nebo provádí archeologický
výzkum, přestože není osobou oprávněnou k výzkumům podle § 21a odst. 2, nebo postupuje v
rozporu se zákazem podle § 35 odst. 4 nebo § 39 odst. 4.

(3) Ministerstvo kultury zakáže restaurování právnické osobě nebo podnikající fyzické
osobě oprávněné k restaurování, pokud hrubým způsobem nebo méně závažným způsobem,
ale opakovaně prokazatelně poškodila při restaurování kulturní památku nebo její část, která
je dílem výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, a to až na dobu 2 let.
(4) Ministerstvo kultury zakáže provádění archeologických výzkumů právnické osobě
nebo podnikající fyzické osobě oprávněné k provádění archeologických výzkumů, pokud
provádí archeologické výzkumy, které archeologické nálezy ohrožují nebo poškozují, a to až
na dobu 2 let.
(5) Podání rozkladu proti rozhodnutí o zákazu restaurování podle odstavce 3 nebo o
zákazu provádění archeologických výzkumů podle odstavce 4, vydanému ministerstvem
kultury, nemá odkladný účinek.
(6) Správní delikty podle tohoto zákona spáchané podnikateli, kteří podnikají na
základě živnostenského oprávnění dle zvláštního právního předpisu a kteří zaměstnávají
méně než 10 osob, projednávají krajské živnostenské úřady. Krajský živnostenský úřad
v souvislosti s projednáním správních deliktů vybírá a vymáhá pokuty. Působnost
orgánů státní památkové péče se v takovém případě neuplatní.

§ 36
Při stanovení výše pokuty se přihlíží zejména k závažnosti a k době trvání
protiprávního jednání, ke kulturně politickému významu kulturní památky a k rozsahu hrozící
nebo způsobené škody.

§ 37
(1) Pokuta je splatná do třiceti dnů ode dne, kdy nabylo právní rozhodnutí, jímž byla
uložena.
(2) Pokutu lze uložit jen do jednoho roku ode dne, kdy se o porušení povinnosti
dozvěděl orgán státní památkové péče, který je příslušný pokutu uložit, nejdéle však do tří let
ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.
(3) Pokutu vybírá a vymáhá orgán státní památkové péče, který ji uložil.
(4) Pokuta uložená a vybraná obecním úřadem obce s rozšířenou působností je
příjmem obce s rozšířenou působností. Pokuta uložená a vybraná krajským úřadem je
příjmem kraje. Pokuta uložená a vybraná obecním úřadem obce s rozšířenou působností
je příjmem obce s rozšířenou působností. Pokuta uložená a vybraná krajským úřadem
nebo krajským živnostenským úřadem je příjmem kraje.

Platné znění zákona ČNR č. 19/1993 Sb., s vyznačením navrhovaných změn

§5

(1) Předseda Puncovního úřadu může pro výkon činností podle puncovního zákona
zřizovat podle potřeby pracoviště Puncovního úřadu, kterými jsou pobočky a expozitury.
(2) Ke zřízení nebo zrušení pobočky je třeba předchozího souhlasu ministerstva.
(3) Pobočka
a) vykonává puncovní kontrolu3) a puncovní inspekci,4)
b) ověřuje ryzost dentálních drahých kovů8) a slitin při ražbě českých mincí z drahých
kovů,9)
c) na žádost ověřuje ryzost lístkového zlata nebo stříbra10) a v rozsahu stanoveném předsedou
Puncovního úřadu i jiných věcí z drahých kovů.11)
(4) Expozitura
a) vykonává puncovní kontrolu,3)
b) na žádost ověřuje ryzost lístkového zlata nebo stříbra 10) a v rozsahu stanoveném
předsedou Puncovního úřadu i jiných věcí z drahých kovů.11)

§ 5a
Ve vztahu k podnikatelům, kteří podnikají na základě živnostenského oprávnění
dle zvláštního právního předpisu a kteří zaměstnávají méně než 10 osob, vykonávají
krajské živnostenské úřady puncovní inspekci a ukládají pokuty podle puncovního
zákona. Působnost Puncovního úřadu k výkonu puncovní inspekce a k ukládání pokut
dle tohoto zákona se v takovém případě neuplatní.

Platné znění zákona č. 539/1992 Sb., s vyznačením navrhovaných změn

Práva a povinnosti puncovní inspekce
§ 41
(1) Puncovní úřad kontroluje u výrobců a obchodníků (dále jen "kontrolované osoby")
a) zda zboží prodávané, nabízené k prodeji nebo za tím účelem skladované neuniklo puncovní
kontrole a zda je označeno ryzostním číslem, pokud tak zákon stanoví,
b) ryzost a složení klenotnických slitin nebo dentálních drahých kovů,
c) dodržování dalších povinností stanovených tímto zákonem.
Kontrolované osoby jsou povinny poskytnout zaměstnancům Puncovního úřadu při
výkonu kontroly potřebnou součinnost.
(2) Zaměstnanci Puncovního úřadu písemně pověřeni jeho vedoucím nebo jím
určenou osobou (dále jen "inspektoři") jsou oprávněni při výkonu kontroly podle odstavce 1

a) vstupovat do všech výrobních, skladovacích nebo obchodních prostorů a jiných prostorů
souvisejících s činností kontrolované osoby podle tohoto zákona,
b) nahlížet do evidence vedené kontrolovanou osobou podle tohoto zákona nebo do evidence
vedené podle jiného právního předpisu, pokud souvisí s činností kontrolované osoby podle
tohoto zákona,
c) provádět zkoušku ryzosti zboží a dále klenotnických slitin nebo dentálních drahých kovů
včetně odběru vzorků, za tím účelem jsou oprávněni požadovat jejich předložení; pro tento
účel se považují za zboží i výrobky z jiných materiálů než drahých kovů, pokud jsou
vzhledově se zbožím zaměnitelné,
d) zboží, u něhož vzniklo důvodné podezření, že v rozporu s tímto zákonem nebylo
předloženo k puncovní kontrole, odebrat za účelem jejího provedení nebo toto zboží zajistit
proti neoprávněné manipulaci a uložit kontrolované osobě lhůtu na jeho předložení
Puncovnímu úřadu k provedení puncovní kontroly. Pro tento účel se považují za zboží i
výrobky z jiných materiálů než drahých kovů, pokud jsou vzhledově se zbožím zaměnitelné.
(3) O odběru vzorků nebo zboží a jejich hmotnosti vystaví inspektoři kontrolované
osobě potvrzení. Drahý kov ze vzorků Puncovní úřad po provedení zkoušky vrátí. S
odebraným zbožím naloží Puncovní úřad podle části druhé tohoto zákona.
(4) Inspektoři jsou povinni bez zbytečného odkladu seznámit kontrolovanou osobu s
výsledky puncovní inspekce.

§ 42
(1) Inspektoři prokazují svou totožnost průkazy Puncovního úřadu.

(2) O skutečnostech tvořících výrobní nebo obchodní tajemství, o nichž se dozvěděli
při výkonu kontroly, jsou inspektoři povinni zachovávat mlčenlivost, a to i po skončení
výkonu funkce inspektora.
(3) Povinnosti mlčenlivosti podle odstavce 2 může inspektory zbavit vedoucí
Puncovního úřadu.

§ 42a
(1) Ve vztahu k podnikatelům, kteří podnikají na základě živnostenského
oprávnění dle zvláštního právního předpisu a kteří zaměstnávají méně než 10 osob,
vykonávají krajské živnostenské úřady puncovní inspekci podle tohoto zákona.
Působnost Puncovního úřadu k výkonu puncovní inspekce dle tohoto zákona se
v takovém případě neuplatní.
(2) V souvislosti s výkonem puncovní inspekce dle odstavce 1 tohoto ustanovení
vykonávají pověření pracovníci příslušného živnostenského úřadu práva a povinnosti,
jež jsou ustanoveními § 41 a § 42 tohoto zákona svěřeny inspektorům.

§ 44
Ukládání pokut
(1) Dopustí-li se kontrolovaná osoba více protiprávních jednání, uloží jí Puncovní úřad
pokutu podle ustanovení vztahujícího se na protiprávní jednání nejpřísněji postihované.
(2) Řízení o uložení pokuty podle § 43 může Puncovní úřad zahájit jen do jednoho
roku ode dne, kdy se o protiprávním jednání dozvěděl, nejpozději však do tří let ode dne, kdy
k takovému jednání došlo.
(3) Při stanovení výše pokuty Puncovní úřad přihlíží zejména k závažnosti, způsobu a
době protiprávního jednání, k rozsahu způsobených následků a k včasnosti a účinné
součinnosti při odstraňování nedostatků.
(4) Pokuta je splatná do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty.
Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu.

§ 45
(1) Pokutu za jednání podle § 43 odst. 1 až 4 Puncovní úřad uloží i tomu, kdo bez
příslušného oprávnění vykonává stejnou činnost jako výrobce nebo obchodník.
(2) Pokutu za jednání podle § 43 odst. 2 písm. c) uloží Puncovní úřad i jiným osobám
než výrobci nebo obchodníkovi.
(3) Pokutu za jednání podle § 43 odst. 2 písm. e) a odst. 3 uloží Puncovní úřad i
osobám, které se při provozování obchodní živnosti nebo živnosti poskytující služby13)
dopustí klamavého označení.
(4) Při ukládání pokut podle odstavců 1 až 3 se užije ustanovení § 44 obdobně.

§ 45a
Správní delikty podle tohoto zákona spáchané podnikateli, kteří podnikají na
základě živnostenského oprávnění dle zvláštního právního předpisu a kteří zaměstnávají
méně než 10 osob, projednávají krajské živnostenské úřady. Krajský živnostenský úřad
v souvislosti s projednáním správních deliktů ukládá a vymáhá pokuty. Působnost
puncovního úřadu dle § 43 až § 45 se v takovém případě neuplatní.

Platné znění zákona č. 166/1999 Sb., s vyznačením navrhovaných změn

§ 43
Orgány státní správy ve věcech veterinární péče
Státní správu ve věcech veterinární péče vykonávají
a) ministerstvo,

b) Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra,
c) obce,
d) orgány veterinární správy,.
e) krajské živnostenské úřady.

§ 46a
Krajské živnostenské úřady ve vztahu k podnikatelům, kteří podnikají na
základě živnostenského oprávnění dle zvláštního právního předpisu a kteří zaměstnávají
méně než 10 osob, vykonávají státní veterinární dozor a činí opatření k odstranění
zjištěných nedostatků. Působnost orgánů veterinární správy k výkonu státního
veterinárního dozoru se v takovém případě neuplatní.

Státní veterinární dozor
§ 52
(1) Orgány veterinární správy vykonávají státní veterinární dozor v souladu s tímto
zákonem, zvláštními právními předpisy 25h) a předpisy Evropské unie40). Při jeho výkonu
a) dozírají, zda jsou dodržovány povinnosti, požadavky a podmínky stanovené tímto
zákonem, zvláštními právními předpisy 25h) nebo předpisy Evropské unie anebo na jejich
základě a v jimi stanovených mezích, a zjišťují nedostatky, jejich příčiny a osoby za ně
odpovědné,
b) projednávají a podle potřeby ukládají závaznými pokyny, jakým způsobem a v jaké lhůtě
mají být zjištěné nedostatky odstraněny a kontrolují jejich plnění,
c) sledují nákazovou situaci v prostředí volně žijících zvířat.
(2) Specifickými formami státního veterinárního dozoru jsou veterinární kontrola
zdraví a dědičnosti zdraví, kontrola označování a evidence zvířat, veterinární kontrola
zdravotní nezávadnosti krmiv, prohlídka jatečných zvířat a masa, pohraniční veterinární
kontrola a veterinární kontrola při příchodu na místo určení.
(3) Je-li podkladem pro rozhodnutí orgánu veterinární správy výsledek laboratorního
vyšetření vzorků, musí být výsledkem vyšetření provedeného
a) státním veterinárním ústavem, národní referenční laboratoří, referenční laboratoří nebo
laboratoří, které bylo vydáno pro příslušný okruh vyšetřování osvědčení o akreditaci podle
zákona o technických požadavcích na výrobky17k) a které Ústřední veterinární správa vydala
povolení k provádění veterinární laboratorní a diagnostické činnosti,
b) laboratoří jiného orgánu státního dozoru, která provádí laboratorní vyšetření vzorků při
úředních kontrolách, nebo
c) referenční laboratoří Evropské unie nebo laboratoří jiného členského státu schválenou pro
provádění laboratorních vyšetření vzorků při úředních kontrolách.

(4) Při laboratorním vyšetření vzorků se postupuje podle norem a metod stanovených
na základě předpisů Evropské unie 41).
(5) Pro výkon státního veterinárního dozoru Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra
platí ustanovení odstavců 1 až 4 obdobně.
(6) Pro výkon státního veterinárního dozoru živnostenských úřadů platí
ustanovení odstavců 1 až 4 obdobně.

§ 74
nadpis vypuštěn
(1) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává krajská
veterinární správa, v jejímž obvodu ke spáchání správního deliktu došlo, s výjimkou
správních deliktů podle § 72 odst. 1 písm. n) až p), které v prvním stupni projednává Ústav.
Přestupky podle § 71 odst. 1 písm. g) a správní delikty podle § 72 odst. 1 písm. k) projednává
celní úřad. Správní delikty podle tohoto zákona spáchané podnikateli, kteří podnikají na
základě živnostenského oprávnění dle zvláštního právního předpisu a kteří zaměstnávají
méně než 10 osob, projednávají krajské živnostenské úřady. Přestupky lze projednat v
blokovém řízení.
(2) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní
moci.
(3) Pokutu vybírá orgán, který ji uložil. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

Platné znění zákona č. 326/2004 Sb., s vyznačením navrhovaných změn

§ 70
Orgány státní správy ve věcech rostlinolékařské péče
(1) Orgány státní správy ve věcech rostlinolékařské péče jsou ministerstvo, Ústav a
celní správa.
(2) Na úseku rostlinolékařské péče vykonávají ve vymezeném rozsahu státní správu
též obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností.48)
(2) Na úseku rostlinolékařské péče vykonávají ve vymezeném rozsahu státní
správu též krajské živnostenské úřady47), obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou
působností.48)
____________________
47) Zákon ČNR č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech.
48) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s
rozšířenou působností.

§ 74
Rostlinolékařský dozor
(1) Ústav vykonává dozor nad dodržováním
a) povinnosti zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů [§ 3 odst. 1 písm.
a)],
b) ustanovení o ochraně rostlinných produktů z hlediska bezpečnosti potravin (§ 4) a o
integrované ochraně rostlin (§ 5),
c) opatření proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů, zejména mimořádných
rostlinolékařských opatření (§ 11, 26 a 76),
d) povinnosti registrace osob (§ 12) a povinností registrovaných osob (§ 13), ustanovení o
používání rostlinolékařských pasů (§ 14, 16 a 17) a souvisejících povinností (§ 20),
e) podmínek stanovených pro přemísťování rostlin a rostlinných produktů přes chráněné zóny
nebo v rámci chráněných zón (§ 30 odst. 2),
f) požadavků a povinností souvisejících s uváděním na trh a používáním přípravků a dalších
prostředků,
g) opatření k ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při
použití přípravků (§ 51),
h) ustanovení o používání a kontrolním testování zařízení pro aplikaci přípravků a podmínek
pro provozování technických zařízení k hubení škodlivých organismů a označování
dřevěného obalového materiálu,
i) požadavků týkajících se
1. výkonu odborných rostlinolékařských činností pověřenými fyzickými a právnickými
osobami ( 81),
2. činnosti poradců (§ 85) nebo osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění
včetně dodržování podmínek odborné způsobilosti pro tyto činnosti (§ 86),
j) dalších povinností stanovených fyzickým a právnickým osobám tímto zákonem nebo
nařízených na jeho základě,
k) povinností vyplývajících pro fyzické a právnické osoby z přímo použitelných právních
předpisů Evropské unie (§ 3 odst. 2).
(2) V rámci rostlinolékařského dozoru Ústav
a) zjišťuje nedostatky, jejich příčiny a osoby za ně odpovědné,
b) projednává a stanoví úřední opatření k odstranění zjištěných nedostatků (§ 75) a kontroluje
jejich plnění.
Pro tuto činnost je Ústav oprávněn provádět odpovídající šetření.

(3) Ústav provádí namátkově úřední kontroly k ověření plnění požadavků stanovených
v § 13 odst. 1 a § 14 odst. 1 a 2, a to bez zřetele k původu rostlin, rostlinných produktů nebo
jiných předmětů. Tyto kontroly provádí
a) kdykoli a kdekoli, jsou-li rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty přemísťovány,
b) na pozemcích a v objektech, kde jsou rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty
pěstovány, vyráběny, skladovány nebo nabízeny k prodeji, stejně jako na pozemcích a v
objektech fyzických a právnických osob, které se při podnikatelské činnosti12) zabývají
pěstováním rostlin a jako koneční uživatelé nakupují nebo jiným způsobem získávají rostliny,
rostlinné produkty a jiné předměty,
c) přednostně společně s jakoukoliv další kontrolou dokladů.
(4) Kontroly podle odstavce 3 se provádějí
a) opakovaně ve lhůtě alespoň 1 roku na pozemcích a popřípadě v objektech osob
registrovaných podle § 12 odst. 1 písm. a) a b), a to alespoň kontrolou evidence vedené podle
§ 13 odst. 1 písm. a),
b) zpravidla opakovaně na pozemcích a v objektech osob registrovaných podle § 12 odst. 1
písm. c),
c) zpravidla cíleně, jestliže vyšly najevo skutečnosti naznačující, že některé z ustanovení
tohoto zákona nebylo dodrženo.
(5) Zjistí-li se na základě kontrol prováděných podle odstavců 3 a 4, že rostliny,
rostlinné produkty nebo jiné předměty představují nebezpečí šíření škodlivých organismů
stanovených prováděcím právním předpisem, musí být podrobeny mimořádným
rostlinolékařským opatřením podle § 76.
(6) Pokud byly kontrole podle odstavců 3 a 4 podrobeny rostliny, rostlinné produkty
nebo jiné předměty pocházející z jiného členského státu Evropské unie, Ústav informuje
neodkladně úřední organizaci ochrany rostlin dotčeného členského státu Evropské unie a
Komisi o zjištěných nálezech a o opatřeních, která v této souvislosti byla nebo budou
nařízena. Tímto není dotčeno ustanovení § 10 odst. 5.
(7) Kromě případů uvedených v kontrolním řádu se náhrada za odebrané vzorky
neposkytne, jestliže cena odebraného vzorku je nižší než 300 Kč.

§ 74a
Krajské živnostenské úřady ve vztahu k podnikatelům, kteří podnikají na
základě živnostenského oprávnění dle zvláštního právního předpisu a kteří zaměstnávají
méně než 10 osob, vykonávají rostlinolékařský dozor a ukládají úřední opatření a
mimořádná rostlinolékařská opatření dle tohoto zákona. Působnost Ústavu se v takovém
případě neuplatní.

§ 79i
Společná ustanovení ke správním deliktům

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry sankcí právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Sankci zákazu činnosti lze právnické osobě uložit, byl-li správní delikt spáchán v
souvislosti s touto činností.
(4) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o
něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(5) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Ústav nebo
obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 73 odst. 3. Správní delikty podle tohoto
zákona spáchané podnikateli, kteří podnikají na základě živnostenského oprávnění dle
zvláštního právního předpisu a kteří zaměstnávají méně než 10 osob, projednávají
krajské živnostenské úřady.
(6) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v
přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
(7) Pokutu ukládanou Ústavem vybírá Ústav.
(8) Kontrolní orgán může upustit od uložení pokuty v případě, kdy došlo k nápravě
protiprávního jednání v souladu s opatřením uloženým podle § 75 nebo bezprostředně poté,
kdy bylo zjištěno porušení povinnosti, a zjištěným protiprávním jednáním nemohlo dojít k
poškození zdraví fyzických osob, zvířat nebo životního prostředí.

Platné znění zákona č. 183/2006 Sb., s vyznačením navrhovaných změn

Kontrolní prohlídka stavby
§ 133
(1) Stavební úřad provádí kontrolní prohlídku rozestavěné stavby ve fázi uvedené v
podmínkách stavebního povolení, v plánu kontrolních prohlídek stavby, před vydáním
kolaudačního souhlasu a v případech, kdy má být nařízeno neodkladné odstranění stavby,
nutné zabezpečovací práce, nezbytné úpravy nebo vyklizení stavby; může provést kontrolní
prohlídku též u nařízených udržovacích prací, u odstraňované stavby a v jiných případech,
kdy je to pro plnění úkolů stavebního řádu potřebné.
(2) Při kontrolní prohlídce stavební úřad zjišťuje zejména
a) dodržení rozhodnutí nebo jiného opatření stavebního úřadu týkajícího se stavby anebo
pozemku,

b) zda je stavba prováděna podle ověřené dokumentace nebo ověřené projektové
dokumentace, v souladu s § 160, a zda je řádně veden stavební deník nebo jednoduchý
záznam o stavbě,
c) stavebně technický stav stavby, zda není ohrožován život a zdraví osob nebo zvířat,
bezpečnost anebo životní prostředí,
d) zda prováděním nebo provozem stavby není nad přípustnou míru obtěžováno její okolí,
jsou prováděny předepsané zkoušky a zda je veden stavební deník nebo jednoduchý záznam o
stavbě,
e) zda stavebník plní povinnosti vyplývající z § 152,
f) zda je stavba užívána jen k povolenému účelu a stanoveným způsobem,
g) zda je řádně prováděna údržba stavby,
h) zda je zajištěna bezpečnost při odstraňování stavby.
(3) Kontrolní prohlídka probíhá na podkladě ověřené projektové dokumentace,
popřípadě dokumentace zpracované do úrovně dokumentace pro provedení stavby.
(4) Na výzvu stavebního úřadu jsou podle povahy věci povinni zúčastnit se kontrolní
prohlídky vedle stavebníka též projektant nebo hlavní projektant, stavbyvedoucí a osoba
vykonávající stavební dozor. Ke kontrolní prohlídce stavební úřad podle potřeby přizve též
dotčené orgány, autorizovaného inspektora nebo koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, působí-li na staveništi.
(5) Stavební úřad vede jednoduchou evidenci o vykonaných kontrolních prohlídkách
jednotlivých staveb. Z této evidence musí být patrné, kdy byla kontrolní prohlídka provedena,
které stavby se týkala a jaký je její výsledek.
(6) Na provádění prohlídek stavby se nevztahují zvláštní právní předpisy o státní
kontrole42). Pro vstup na pozemek a do stavby při kontrolní prohlídce platí ustanovení § 172
odst. 2 až 6 obdobně.

§ 134
(1) Stavební úřad může při kontrolní prohlídce schválit změnu stavby před jejím
dokončením (§ 118 odst. 3).
(2) Zjistí-li stavební úřad při kontrolní prohlídce stavby závadu nebo vyžaduje-li to
přesnost a úplnost zjištění podle § 133 odst. 2, vyzve podle povahy věci stavebníka, osobu,
která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle
zvláštního právního předpisu14) (dále jen "stavbyvedoucí") nebo osobu vykonávající stavební
dozor anebo vlastníka stavby, aby ve stanovené lhůtě zjednali nápravu. Stavební úřad může
tyto osoby rovněž vyzvat, aby předložily potřebné doklady, například certifikáty o vhodnosti
použitých stavebních výrobků.
(3) Nebude-li výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno, vydá stavební úřad rozhodnutí,
kterým zjednání nápravy nařídí; při provádění stavby může rozhodnout o přerušení prací a
stanovit podmínky pro jejich pokračování. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, rozhodne bez

předchozí výzvy. Rozhodnutí stavebního úřadu je prvním úkonem v řízení, odvolání proti
němu nemá odkladný účinek.
(4) Pokud je stavba prováděna nebo odstraňována bez rozhodnutí nebo opatření
vyžadovaného stavebním zákonem anebo v rozporu s ním, vyzve stavební úřad podle povahy
věci stavebníka nebo vlastníka stavby k bezodkladnému zastavení prací a zahájí řízení podle §
129. Není-li výzvě vyhověno, stavební úřad vydá rozhodnutí, kterým nařídí zastavení prací na
stavbě. Rozhodnutí je prvním úkonem v řízení, odvolání proti němu nemá odkladný účinek.
(5) Ustanovení § 133 a § 134 odst. 1 až 4 platí přiměřeně i pro kontrolní prohlídku
staveb podle § 103 a 104, výrobku, který plní funkci stavby, terénních úprav a zařízení a pro
kontrolní prohlídku na stavebním pozemku.
(6) Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, náležitosti výzvy a rozsah
zjišťování prováděného při kontrolní prohlídce rozestavěné stavby stanoví prováděcí právní
předpis.

§ 134a
Ve vztahu k podnikatelům, kteří podnikají na základě živnostenského oprávnění
dle zvláštního právního předpisu a kteří zaměstnávají méně než 10 osob, vykonávají
krajské živnostenské úřady kontrolní prohlídku stavby podle tohoto zákona. Ustanovení
§ 134 odst. 1 se při kontrolních prohlídkách staveb prováděných krajskými
živnostenskými úřady neuplatní. Působnost stavebního úřadu k výkonu kontrolní
prohlídky stavby se neuplatní v tom rozsahu, v jakém je tato působnost svěřena
krajským živnostenským úřadům.

§ 182
Společná ustanovení
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže stavební úřad o
něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává stavební úřad
příslušný podle § 13, 15 a 16; správní delikt podle § 181 odst. 4 písm. b) v prvním stupni
projednává stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona. Dopustí-li se správního
deliktu podle tohoto zákona obec, jejíž obecní úřad je stavebním úřadem příslušným vést
řízení o správním deliktu, určí nadřízený orgán, který jiný obecní úřad, který je stavebním
úřadem, provede řízení a vydá rozhodnutí. Správní delikty podle tohoto zákona spáchané
podnikateli, kteří podnikají na základě živnostenského oprávnění dle zvláštního

právního předpisu a kteří zaměstnávají méně než 10 osob, projednávají krajské
živnostenské úřady.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby55) nebo v
přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.

