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Pozměňovací návrh poslankyně Ing. Zuzany Ožanové
k vládnímu návrhu zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem
vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů.
(sněmovní tisk č. 535)

Navrhovaná změna:
V části první v § 7 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

Odůvodnění:
Pozměňovací návrh z vládního návrhu vypouští větu, která stanoví pro živnosti nový způsob
prokazování odborné způsobilosti. Odborná způsobilost u právnické osoby a podnikající
fyzické osoby, pokud hodlají montovat, opravovat, provádět revize a zkoušky vyhrazených
technických zařízení a plnit nádoby plyny, se pro živnosti („Montáž, opravy, revize a zkoušky
elektrických zařízení“, „Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení“, „Montáž,
opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny“ a „Montáž, opravy, revize
a zkoušky tlakových zařízení a plnění nádob plyny zařízení“) nově prokazuje oprávněním
vydaným podle § 8 a 9 vládního návrhu. Vládním návrhem se tak nepřímo novelizuje
živnostenský zákon a zavádí se jiná zvláštní odborná způsobilost pro dotčené řemeslné živnosti.
Z návrhu tak nepřímo vyplývá, že nová úprava má nahradit prokazování odborné způsobilosti
u předmětných řemeslných živností, která je nyní stanovena shodně pro všechny řemeslné
živnosti v živnostenském zákoně. Takto navržená úprava představuje pro podnikatele novou
zátěž a zároveň je neslučitelná se stávající koncepcí odborné způsobilosti stanovenou pro
řemeslné živnosti v § 21 a 22 živnostenského zákona. Přijetím vládního návrhu by nutně
v aplikační praxi vznikla otázka, zda odbornou způsobilost pro získání živnostenského
oprávnění lze prokazovat pro předmětné živnosti podle živnostenského zákona, nebo podle
úpravy dané § 7 odst. 2 vládního návrhu. Dále by zůstala nedořešena otázka, zda se ještě jedná
o řemeslné živnosti, pokud se odborná způsobilost prokazuje jinak, než jak právě pro řemeslné
živnosti stanoví živnostenský zákon. Pokud by tyto živnosti již nebyly považovány za řemeslné
živnosti, vznikla by zejména pro malé podnikatele - fyzické osoby otázka, zda mohou, stejně
jako dosud, pokud hodlají využít daňového paušálu pro výdaje z podnikání, uplatnit výdaje ve
výši 80 % z příjmů z podnikání, které platí pro řemeslné živnosti, nebo zda budou moci uplatnit
pouze daňový paušál stanovený pro ostatní živnosti ve výši 60 % z příjmů z tohoto podnikání.
Podnikatelé by však byli oproti stávající úpravě znevýhodněni nejen při možnosti uplatnit
paušální výdaje oproti jiným drobným živnostníkům – řemeslníkům, ale i při prokazování
odborné způsobilosti pro předmětné živnosti. Stávající úprava nabízí celou škálu možností jak
odbornou způsobilost prokázat a oproti navrhované úpravě je pro podnikatele příznivější.
Zároveň je třeba mít na zřeteli skutečnost, že doklady o odborné způsobilosti mají trvalou
platnost, zatímco oprávnění podle § 7 odst. 2 návrhu zákona je vydáváno na dobu deseti let.
Podnikatelé by tak vždy po uplynutí této doby museli odbornou způsobilost živnostenskému
úřadu prokazovat opětovně. Právní úprava by byla pro podnikatele nesrozumitelná a při její
aplikaci by vedla k různým možným výkladům, což by mohlo způsobit podnikatelům problémy
jak ve fázi ohlašování živnosti, tak v průběhu podnikání.

Platné znění dotčeného ustanovení s vyznačením navrhované změny
§7
Odborná způsobilost právnických osob a podnikajících fyzických osob k montáži,
opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny

(1) Montáž, opravy, revize, zkoušky vyhrazených technických zařízení a plnění nádob
plyny jsou oprávněny vykonávat pouze odborně způsobilé právnické osoby a podnikající
fyzické osoby. Právnická osoba může vykonávat činnost podle věty první, zabezpečí-li její
výkon odborně způsobilou fyzickou osobou pro danou činnost. To platí i pro podnikající
fyzickou osobu, která sama nesplňuje požadavky na odbornou způsobilost
(2) Činnosti na vyhrazených technických zařízeních podle odstavce 1 mohou vykonávat
právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které jsou držiteli oprávnění podle § 8 a 9. Tímto
oprávněním se prokazuje odborná způsobilost k živnosti.
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