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-2Pozměňovací návrhy
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

A. Návrhy hospodářského výboru č. 172 ze dne 29. ledna 2004 (tisk 200/2)
1. Bod 12. novely uvést v tomto znění:
„12. V § 5 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Požadavek na provedení překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do
seznamu znalců a tlumočníků a požadavek na ověření pravosti podpisu a otisku razítka podle
odstavce 3 se nevztahuje na doklady předložené státním příslušníkem členského státu
Evropské unie nebo právnickou osobou se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své
podnikatelské činnosti v členském státu Evropské unie, nejsou-li pochybnosti o správnosti
překladu, popřípadě o pravosti podpisu nebo otisku razítka.“.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.
2. K bodu 28 novely :
V § 11 odst. 1 věta druhá zní:
„Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný
provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve
smluvním vztahu.“.
3. Bod 13. novely uvést v tomto znění:
13. V § 5 odstavec 5 včetně poznámek pod čarou č. 24b) a 24c) zní:
„(5) Zahraniční fyzická osoba, která hodlá na území České republiky provozovat
živnost a která má podle zvláštního zákona 24b) povinnost mít pro pobyt na území České
republiky povolení, musí k ohlášení živnosti a k žádosti o koncesi doložit doklad prokazující
povolení k pobytu za účelem podnikání. Povinnost doložit doklad podle věty první se
nevztahuje na zahraniční fyzickou osobu, která hodlá na území České republiky provozovat
živnost prostřednictvím organizační složky svého podniku24c).
_____________________
24b)
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
24c)
§ 21 odst. 3 obchodního zákoníku.“.
4. Bod 15. novely uvést v tomto znění:
15. V § 6 odst. 1 písmeno d) zní:
„d) předložení dokladu o tom, že fyzická osoba, pokud na území České republiky podniká
nebo podnikala, nemá daňové nedoplatky. Doklad vyhotoví místně příslušný finanční úřad,“.
5. Bod 16. novely uvést v tomto znění:
16. V § 6 odst. 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje písmeno e), které
zní:
„e) předložení dokladu o tom, že fyzická osoba, pokud na území České republiky podniká
nebo podnikala, nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti,“.
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6. Bod 17. novely uvést v tomto znění:
17. V § 6 odst. 2 písmeno a) zní:
„a) k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro trestný čin spáchaný úmyslně, ať již
samostatně nebo v souběhu s jinými trestnými činy, a byl mu uložen nepodmíněný trest
odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku,“.
7. Za bod 40 novely vložit nový bod tohoto znění:
„V § 17 odst. 7 druhá věta zní „Stánek, pojízdná prodejna a obdobné zařízení sloužící
k prodeji zboží nebo k poskytování služeb musí být dále označen údajem o sídle nebo místě
podnikání nebo adrese, na které je umístěna organizační složka zahraniční osoby.“ .
8. Za bod 17. novely vložit nový bod tohoto znění:
X. V § 6 se odstavec 3 zrušuje.
9. Za bod 19. novely vložit nový bod tohoto znění :
X. V § 7 odst. 4 větě první se za slovo „stanoví“ vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. x.
Poznámka pod čarou č. x zní:
______________________
„x) Nařízení vlády č. 209/2001 Sb., kterým se stanoví seznam živností, jejichž výkon je
podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost
stanovenou tímto nařízením.“.
10. K bodu 55 novely:
V § 31 odst. 4 se ve větě druhé slova „V pochybnostech kontrolní orgán zkoumá“
nahrazují slovy „Pokud má živnostenský úřad pochybnosti, může zkoumat“.
11. Bod 29. novely uvést v tomto znění:
29. V § 11 odstavec 2 zní:
„(2) Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování
živnosti podle § 6 odst. 1 písm. a) až c) a § 7.“.
12. Za bod 33. novely vložit nový bod tohoto znění:
X. V § 11 se odstavec 10 zrušuje.
13. Bod 37. novely uvést v tomto znění:
37. V § 17 odst. 2 se věta pátá nahrazuje větou „To neplatí pro zahájení provozování živnosti
v provozovně, která je uvedena v ohlášení živnosti podle § 45 odst. 2 písm. g) a § 45 odst. 3
písm. f) nebo v žádosti o koncesi podle § 50.“.
14. Za bod 51. novely doplnit nový bod tohoto znění:
X. V § 28 odstavec 3 zní:
„(3) V pochybnostech o rozsahu oprávnění rozhodne na žádost podnikatele
živnostenský úřad.“.
15. K bodu 75. novely :
V § 46 odst. 1 písmeno d) zní:
„d) je-li zahraniční fyzickou osobou doklady o pobytu, vyplývá-li tato povinnost z § 5 odst. 5;
zahraniční fyzická osoba, která zřizuje na území České republiky organizační složku podniku,
doklad prokazující, že má tento podnik mimo území České republiky a doklady o jeho
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Evropské unie,“.
16. K bodu 75 novely :
V § 46 odst. 1 písmena j) a k) znějí:
„j) doklad o tom, že nemá daňové nedoplatky, pokud na území České republiky podnikala
nebo podniká. Doklad vyhotoví místně příslušný finanční úřad; doklad nesmí být starší než
3 měsíce,
k) doklad o tom, že nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pokud na území České republiky podnikala nebo
podniká; doklad nesmí být starší než 3 měsíce.“.
17. K bodu 75 novely :
V § 46 odst. 2 se písmena i) a j) zrušují a na konci písmene h) se čárka nahrazuje tečkou.
18. K bodu 75 novely :
V § 46 odst. 2 písm. c) za slova „podniku v zahraničí;“ vložit slova „doklad o provozování
podniku v zahraničí nepředkládá právnická osoba se sídlem, ústřední správou nebo hlavním
místem své podnikatelské činnosti v členském státu Evropské unie;“.
19. Bod 86. novely uvést ve znění:
86. V § 49 odst. 3 větě první za slova „organizační složky“ vkládá slovo „podniku“ a věta třetí
zní: „Osoba zapsaná v obchodním rejstříku k ohlášení změny obchodní firmy a zahraniční
osoba též k ohlášení změny umístění organizační složky podniku připojuje doklad o jejím
provedení v obchodním rejstříku.“.
20. Za bod 94. novely vložit nový bod tohoto znění:
X. V § 54 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Chyby v psaní a jiné zřejmé nesprávnosti v písemném vyhotovení koncesní listiny
živnostenský úřad
kdykoli opraví vydáním opravené koncesní listiny a doručí ji
podnikateli.“.
21. Bod 95. novely uvést v tomto znění:
95. V § 56 odst. 1 se věta druhá zní: „Pro oznámení změny obchodní firmy a u zahraniční
osoby též pro oznámení změny umístění organizační složky podniku platí § 49 odst. 3.“.
22. V bodě 104. se za slova „přerušení provozování živnosti,“ vkládají slova „datum zániku
živnostenského oprávnění,“.
23. K bodu 104. novely
V § 60 odst. 3 se věta druhá zrušuje a dosavadní poznámka pod čarou č. 38b) se označuje jako
poznámka pod čarou č. 39), a to včetně odkazů na tuto poznámku.
24. K bodu 114. novely Příloha č. 1 část A skupina 105: Elektrické stroje a přístroje:
Na konci skupiny 105 se doplňují slova „Montáž, opravy a rekonstrukce chladících
zařízení a tepelných čerpadel“.
25. K bodu 114. novely Příloha č. 1, část A, skupina 113: Stavebnictví
Na konci skupiny 113 se doplňuje slovo „Kamnářství“.
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107. V § 60b větě první se slovo „pracovníci“ nahrazuje slovem „zaměstnanci“ a za větu
první se vkládá věta „Při kontrolní činnosti mohou zaměstnanci provádějící kontrolu
pořizovat též zvukové a obrazové záznamy.“.
27. Za bod 110. novely doplnit nový bod tohoto znění :
X. § 69 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 43) zrušuje.
28. Bod 111. novely uvést v tomto znění:
111. Za § 69 se vkládá § 69a, který zní:
„§ 69a
(1) Státní příslušník členského státu Evropské unie, který je na území členského státu
Evropské unie oprávněn provozovat podnikatelskou činnost, může na území České republiky
dočasně poskytovat služby v rozsahu svého podnikatelského oprávnění v souladu s čl. 49 a
následujícími Smlouvy o založení Evropského společenství.
(2) Právnická osoba se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své
podnikatelské činnosti v některém z členských států Evropské unie, která je na území
členského státu Evropské unie oprávněna provozovat podnikatelskou činnost, může na území
České republiky dočasně poskytovat služby v rozsahu svého podnikatelského oprávnění
v souladu s čl. 49 a následujícími Smlouvy o založení Evropského společenství.
(3) Státní příslušníci dalších smluvních států Dohody o Evropském hospodářském
prostoru, občané Švýcarské konfederace a právnické osoby se sídlem na území těchto států se
považují pro účely tohoto ustanovení za osoby uvedené v odstavci 1 nebo 2.
(4) Na poskytování služeb podle tohoto ustanovení se další ustanovení tohoto zákona
nevztahují, s výjimkou povinnosti prokázat při kontrole podle § 60a oprávněnost poskytování
služeb.“.
29. V bodě 115 novely v příloze č. 2 VÁZANÉ ŽIVNOSTI, ve skupině 207: Chemická
výroba u oboru živnosti „Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků
klasifikovaných jako
- výbušné,*)
- oxidující,*)
- extremně hořlavé,*)
- vysoce hořlavé,*)
- hořlavé,*)
- vysoce toxické,*)
- toxické,*)
- karcinogenní,*)
- mutagenní,*)
- toxické pro reprodukci,*)
- nebezpečné pro životní prostředí,*)
- zdraví škodlivé,*)
- žíravé,*)
- dráždivé, *)
- senzibilizující*)
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a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické*) a toxické*)“, ve sloupci 2
Průkaz způsobilosti písmeno d) zní „d) doklad podle § 41 odst. 4 zákona č. 356/2003 Sb., o
chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, nebo“, ve
sloupci 3 Poznámka slova „zákon č. 157/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů“ nahradit
slovy „ § 2 odst. 5 zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích
a o změně některých zákonů“.
30. V bodě 115 novely v příloze č. 2 VÁZANÉ ŽIVNOSTI, ve skupině 213: Stavebnictví,
u oboru živnosti „Projektová činnost ve výstavbě“ ve sloupci 2 Průkaz způsobilosti se za
slovo „nebo“ vkládají slova „do 1.1.2005“.
31. V bodě 115. novely příloze č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb., VÁZANÉ ŽIVNOSTI, skupině
213: Stavebnictví u oboru živnosti „Projektování jednoduchých a drobných staveb, jejich
změn a odstraňování“, ve sloupci 2 Průkaz způsobilosti se za slova „ve znění pozdějších
předpisů, nebo“ vkládají slova „do 1.1.2005“.
32. V bodě 115. novely v příloze č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb.,
VÁZANÉ ŽIVNOSTI, ve skupině 214 Ostatní u oboru živnosti „Provozování tělovýchovných
a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici“ ve sloupci 2 Průkaz
způsobilosti písmeno a) se za slovo „oblasti“ vkládá slovo „tělesné“.
33. V bodě 116. novely v příloze č. 3 k zákonu č. 455/1991 Sb., KONCESOVANÉ
ŽIVNOSTI, ve skupině 302: Výroba strojů a přístrojů všeobecná a pro určitá hospodářská
odvětví za obor živnosti „Provozování střelnic“ se ve sloupci 1 obor živnosti doplňují slova
„Provádění pyrotechnického průzkumu“, sloupec 2 zní: „a) pyrotechnický průkaz bez
rozlišení druhu pyrotechnického oprávnění, b) věk nejméně 21 let“, sloupec 4 zní:
„Ministerstvo vnitra*)“, sloupec 5 zní: „ *) § 1 odst. 5 zákona č. 451/1991 Sb., zákon č.
119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování
střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o
střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona
č. 13/1998 Sb.,
a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č.
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů“.
34. V bodě 116. novely v příloze č. 3 k zákonu č. 455/1991 Sb., KONCESOVANÉ
ŽIVNOSTI, ve skupině 307: Výroba chemických výrobků, u oboru živnosti „Výzkum, vývoj,
výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin“ ve sloupci 2
Požadovaná odborná a jiná způsobilost podle § 27 odst. 1 a 2 zákona č. 455/1991 Sb., o
živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona č. 356/1999 Sb. se za slovo
„výrobu“ vkládají slova „a zpracování“ a ve sloupci 5 Poznámka za slova „zákona č.
542/1991 Sb.“ se vkládají slova „a zákona č. 226/2003 Sb.“.
35. K Části první, Čl. II Přechodná ustanovení
V přechodných ustanoveních se za bod 7 vkládá nový bod 8 , který zní:
„8. Podnikatel, kterému ke dni účinnosti tohoto zákona trvá živnostenské oprávnění
k činnosti, která je předmětem živnosti „Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a
tepelných čerpadel“ podle tohoto zákona a hodlá nadále provozovat tuto živnost, je povinen
do dvanácti měsíců od účinnosti tohoto zákona oznámit živnostenskému úřadu, že hodlá
provozovat uvedenou živnost, případně, že nehodlá provozovat nad rámec této živnosti další
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účinností tohoto zákona. Na základě tohoto oznámení živnostenský úřad vydá živnostenský
list pro živnost „Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel“
s předmětem podnikání v úplném nebo částečném rozsahu aniž by podnikatel musel
prokazovat splnění všeobecných a zvláštních podmínek provozování živnosti, popřípadě
živnostenský úřad změní nebo zruší živnostenské oprávnění vydané dle předchozí právní
úpravy. Neoznámí-li podnikatel, že hodlá provozovat živnost „Montáž, opravy a rekonstrukce
chladících zařízení a tepelných čerpadel“ živnostenskému úřadu, jeho živnostenské oprávnění
k provozování uvedené činnosti marným uplynutím lhůty uvedené ve větě první zaniká. Toto
ustanovení platí obdobně pro živnost „kamnářství“.
Dosavadní body 8 a 9 se označují jako body 9 a 10.
36. V bodě 116. novely v příloze č. 3 k zákonu č. 455/1991 Sb., KONCESOVANÉ
ŽIVNOSTI, ve skupině 314: Ostatní u oboru živnosti „Výroba a úprava kvasného lihu
(s výjimkou ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením)“ se slova „Výroba a úprava
kvasného lihu (s výjimkou ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením)“ nahrazují
slovy „Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických
nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů
získaných pěstitelským pálením)“.
37. V Čl. VII. části šesté Změna zákona o ochraně veřejného zdraví se dosavadní body 2,7 a 8
zrušují , body 3 až 6 se označují jako body 2 až 5 a bod 9 se označuje jako bod 6.
38. Článek XI. v části desáté Účinnost zní:
„Tento zákon nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky
k Evropské unii v platnost.“.
39. Bod 81. novely se zrušuje.
40. Za bod 97. novely vložit nový bod tohoto znění:
"V § 58 odst. 6 se za slova „v odstavcích 2 až 4“ vkládají slova „nejedná-li se o zrušení
živnostenského oprávnění podle odstavce 3 poslední věta“.
a přijatých legislativně-technických připomínek :
K části První, zákon č. 455/1991 Sb.:
1. doplňuje se výčet novel pod čl. I o "zákon č. 88/2003 Sb., zákon č. 130/2003 Sb., zákon
č. 224/2003 Sb., zákon č. 228/2003 Sb., zákon č. 162/2003 Sb., zákon č. 274/2003 Sb.,
zákon č. 354/2003 Sb. a zákon č. 438/2003 Sb.".
2. upřesní se odkazy v poznámkách pod čarou v souladu s legislativními pravidly vlády
( novel. bod 4, 13, 14, 24, 104)).
3. opravuje se znění novelizačního bodu v souladu s legislativními pravidly vlády ( bez
zásahu do obsahu novelizačního bodu ) - novel. bod 16, 19, 46, 50, 64 a 71
( v novel.bodu 16 - zaměnit slovo "vkládá" slovem "doplňuje")
v novel.bodu 19 - zaměnit slovo "doplňuje" slovem "vkládá"
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d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:"
v novel.bodu 50 - před slovem "odstavec" vložit slovo "nový"
v novel.bodu 64 - slovo " ruší" nahradit slovem "zrušuje"
v novel.bodu 71 - doplnit uvozovky).
4. Novelizační bod 3 se zrušuje.
5. k bodu 7 - druhá věta zní "Dosavadní písmena u) až ag) se označují jako písmena s) až
ae)."
6. Bod 22 zní: "V § 10 odst. 1 se slova "odstavci 7" nahrazují slovy "odstavci
8".“.
7. Bod 23 zní: "V § 10 odst. 1 písm. a) se slova "a v odstavci 6" nahrazují slovy
"a v § 47 odst. 6“.“.
8. Za novel. bod 83 doplnit nový novel. bod:
"V § 48 odst. 1 větě třetí se slova "podle § 47 odst. 8 a 9" nahrazují slovy "podle §
47 odst. 10 a 11".“.
Ostatní novelizační body se přečíslují.
9. Za nový novel bod doplnit nový novel.bod :
"V § 48 odst. 3 se slova "podle § 47 odst.9 nahrazují slovy" podle § 47 odst. 11".".
Ostatní novelizační body se přečíslují.
10. Doplnit za bod 113 nový bod s tímto zněním :
" V § 73a odst. 2 se slova "( § 7 odst. 3)" nahrazují slovy "( § 7 odst. 4)" .".
Dosavadní následující body se přečíslují..
11. Bod 114, v příloze č. 1 ŘEMESLNÉ ŽIVNOSTI v části A, ve skupině 107 :
„ Chemická výroba“ u živnosti "Výroba kosmetických přípravků" se slovo "přípravků"
nahrazuje slovem "prostředků".
12. Bod 115 v příloze č.2 VÁZANÉ ŽIVNOSTI, ve skupině 201 "Kovy a kovové výrobky"
v oboru živnosti "Výroba slitin drahých kovů pro klenotnické a dentální účely" ve
sloupci 2, Průkaz způsobilosti na konci textu doplnit slova ", ve znění zákona č.
127/2003 Sb.".
13. Bod 115 v příloze 2 VÁZANÉ ŽIVNOSTI ve skupině 214 „Ostatní“ u oboru živnosti
"Zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků" ve sloupci 3 Poznámka se slova
"zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení tabákového monopolu a opatřeních s tím souvisejících,
ve znění pozdějších předpisů: nahrazují slovy "zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních
daních".
14. Bod 115 v příloze 2 VÁZANÉ ŽIVNOSTI ve skupině 214 "Ostatní" u oboru živnosti
"Speciální ochranná desinfekce, dezinsekce a deratizace bez použití toxických nebo
vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální
ochranné dezinfekce prováděné zdravotnickým zařízením v jeho objektech, speciální
ochranné desinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech
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za slova "ve znění zákona č. 274/2001 Sb.“ vkládají slova "zákona č. 274/2003 Sb.".
15. Bod 115 v příloze 2 VÁZANÉ ŽIVNOSTI ve skupině 214 "Ostatní" u oboru živnosti
"Nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků, které mohou být prodávány
prodejci zdravotnických prostředků" ve sloupci 3 Poznámka se za slova "souvisejících
zákonů" vkládají slova "ve znění zákona č. 130/2003 Sb.,"a slova "*) § 1 odst. 2 vyhlášky
č. 350/2000 Sb., kterou se reguluje prodej zdravotnických prostředků" se zrušují.
16. V bodě 115 v příloze č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb., VÁZANÉ ŽIVNOSTI, ve skupině
214 „Ostatní“ u oboru živnosti „Činnost účetních poradců, vedení účetnictví“ se slova
„Činnost účetních poradců, vedení účetnictví“ nahrazují slovy „Činnost účetních poradců,
vedení účetnictví, vedení daňové evidence“.
17. Bod 116 v příloze 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI, ve skupině 307 "Výroba chemických
výrobků“ u oboru živnosti" Nákup, skladování a prodej hromadně vyráběných léčivých
přípravků, které se mohou podle rozhodnutí o registraci prodávat bez lékařského předpisu
mimo lékárny" ve sloupci 5 Poznámka se slova "§ 5 odst. 4 a § 7 písm. l)" nahrazují slovy
"§ 5a odst. 4 a § 7 písm. j)" a na konci textu se doplňují slova "a zákona č. 129/2003
Sb.".
18. Bod 116 v příloze 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI, ve sloupci 2 „Požadovaná odborná a
jiná zvláštní způsobilost podle § 27 odst. 1 a 2 …“ se za slova „zákona č. 356/1999 Sb.“
doplňují slova „a zákona č. …/2004 Sb.“
19. Bod 116 v příloze 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI, ve sloupci 3 Podmínky, jejichž
splnění se vyžaduje podle § 27 odst. 3 …" se za slova "zákona č. 356/1999 Sb." doplňují
slova "a zákona č. …/2004 Sb.".
20. Bod 116 v příloze 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI, ve skupině 314: „Ostatní“ u oboru
živnosti „Pořádání kurzů k získávání znalostí k výkonu speciální ochranné dezinfekce,
dezinsekce a deratizace“ ve sloupci 2 „Požadovaná odborná a jiná zvláštní způsobilost
podle § 27 odst. 1 a 2…“ se za slova „zákona č.274/2001 Sb.“ doplňují slova „a zákona
č. 274/2003 Sb.“ a ve sloupci 5 Poznámka se za slova „zákona č. 258/2000 Sb., ve znění“
doplňují slova „ zákona č. 274/2003 Sb. a“.
K části Páté, zákon č. 151/2000 Sb. :
21. doplňuje se výčet novel pod čl. VI o zákon č. 517/2002 Sb.
K části šesté, zákon č. 258/2000 Sb.
22. doplňuje se výčet novel pod čl. VII o zákon č. 274/2003 Sb.
K části Deváté, zákon č. 151/2000 Sb. :
23. Čl. X zní:
"Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ( živnostenský zákon), jak vyplývá
z pozdějších zákonů a nálezu Ústavního soudu jej měnících.".
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Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 10. února 2004
B. Poslanec Miloš Melčák:

1.

V § 60 odstavce 6 a 7 včetně poznámek pod čarou ač. 38b) a 38c) znějí:

"(6) Údaje živnostenských rejstříků jsou vedeny v informačním systému ústřední
evidence podnikatelů,38b) jehož správcem38c) je Živnostenský úřad České republiky38b)
a provozovateli38c) v působnosti svých správních obvodů jsou obecní živnostenské úřady38b)
v rozsahu stanoveném odstavcem 1 až 5 a krajské živnostenské úřady38b) v rozsahu
stanoveném odstavcem 4 a 5. Živnostenský úřad České republiky38b) do tohoto informačního
systému zapisuje další údaje statistického a evidenčního charakteru související
s provozováním živností. Za tím účelem mohou být sdružovány informace a údaje z jiných
informačních systémů a registrů.
(7) Údaje vedené v části ústřední evidence podnikatelů,38b) která je veřejným
seznamem, Živnostenský úřad České republiky38b) zveřejňuje v elektronické podobě
způsobem umožňujícím dálkový přístup k těmto údajům.
_________________
38b) Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů.
38c) § 2 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně
některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.".

2.

V § 60 se doplňuje odstavec 8, který včetně poznámky pod čarou č. 38d) zní:

"(8) Ministerstvo vnitra poskytuje Živnostenskému úřadu České republiky38b) pro
potřeby vedení ústřední evidence podnikatelů38b) z informačního systému evidence
obyvatel,38d)
a) u občanů České republiky, kteří jsou podnikateli, odpovědnými zástupci, vedoucími
organizační složky zahraniční osoby umístěné v České republice, statutárními orgány
nebo jeho členy, údaje:
1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
2. datum narození,
3. rodné číslo,
4. státní občanství,
5. adresa místa trvalého pobytu,
6. datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky,
datum a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
7. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí;
b) u cizinců vedených v informačním systému evidence obyvatel, kteří jsou subjekty
oprávněnými provozovat živnost podle § 5, nebo kteří jsou odpovědnými zástupci,
vedoucími organizační složky zahraniční osoby umístěné v České republice, statutárními
orgány nebo jeho členy, údaje:
1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
2. datum narození,
3. rodné číslo,
4. státní občanství,
5. druh a adresa místa pobytu,
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datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na
jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
7. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého prohlášen jako den úmrtí.
Tyto údaje jsou poskytovány v elektronické podobě umožňující dálkový přístup a jsou
využívány v informačním systému ústřední evidence podnikatelů pro kontrolní účely
a k provádění jejich přímého zápisu do informačního systému ústřední evidence podnikatelů.
_________
38d) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých
zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.".

V Praze dne 11. února 2004

Ing. Miloš M e l č á k v.r.
Zpravodaj hospodářského výboru
Ing. Jaroslav L o b k o w i c z v.r.
Zpravodaj výboru pro evropskou integraci

