Úplné znění zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích
pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách),
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k prvnímu dni druhého měsíce po
vyhlášení
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2019 (zákon č. 91/2011 Sb.)

ČÁST PRVNÍ
POHONNÉ HMOTY A JEJICH POUŽÍVÁNÍ
§1

PŘEDMĚT ÚPRAVY

a)
b)
c)
d)

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje
požadavky na složení a jakost pohonných hmot a sledování a monitorování složení a
jakosti prodávaných pohonných hmot,
prodej a výdej pohonných hmot,
registraci distributorů pohonných hmot,
evidenci čerpacích stanic pohonných hmot.
§2
Vymezení pojmů

V tomto zákoně se rozumí
a) pohonnou hmotou motorový benzin, motorová nafta, zkapalněné ropné plyny, biopalivo
nebo jiné palivo z obnovitelných zdrojů, směsné palivo, stlačený a zkapalněný zemní
plyn, pokud jsou určeny k pohonu motoru vozidla nebo zvláštního vozidla,
b) vozidlem motorové vozidlo vyrobené za účelem provozu na pozemních komunikacích
pro přepravu osob, zvířat nebo věcí,
c) zvláštním vozidlem motorové vozidlo vyrobené k jiným účelům než k provozu na
pozemních komunikacích nebo pojízdný stroj,
d) čerpací stanicí pohonných hmot (dále jen "čerpací stanice") stavba nebo zařízení, z něhož
se pohonná hmota prodává nebo vydává zpravidla do palivové nádrže vozidla; čerpací
stanicí není stavba nebo zařízení, které je provozní nádrží umístěnou v provozu, pokud se
pohonné hmoty vydávají pouze pro vlastní potřebu,
e) výdejem bezúplatné přemístění pohonných hmot ze skladovací nádrže do palivové nádrže
vozidla,
f) provozovatelem čerpací stanice osoba, která je vlastníkem pohonných hmot prodávaných
na čerpací stanici; pokud vlastník čerpací stanice neprokáže, kdo je vlastníkem
pohonných hmot prodávaných na čerpací stanici, má se za to, že provozovatelem čerpací
stanice je její vlastník,
g) dovozem přeprava z území jiného státu na území České republiky,
h) vývozem přeprava z území České republiky na území jiného státu,
i) biopalivem kapalné nebo plynné palivo určené k použití v dopravě a vyráběné z biomasy,
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j)

dist ributorem pohonn ýc h hmot osoba, která pr odává pohonné hmot y na úz
emí Č eské
republi k y, s v ýji mkou pr odeje pohonn ých hmot n a čerp ací st anici.
distributorem pohonných hmot osoba, která prodává nebo je oprávněna prodávat
pohonné hmoty na území České republiky, s výjimkou
1. prodeje pohonných hmot na čerpací stanici,
2. nahodilého prodeje pohonných hmot v množství do 20 litrů,
3. prodeje stlačeného zemního plynu, pokud je jeho prodejce držitelem platné
licence na obchod s plynem podle energetického zákona.
§3
Pohonné hmoty

(1) Pohonné hmoty lze prodávat nebo vydávat, pouze pokud splňují požadavky na jejich
jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy2) a
českými technickými normami.
(2) Osoba, kter á uvádí mot orové benz in y nebo mot orovou naftu do voln éh o
daňového
oběhu na daňovém úz emí Č eské republi k y podle z ákona o spot řebních daních 14)
pro dopravní
účel y nebo která dodáv á na d aňové úz emí Č es ké republi k y podle z ák ona o
spot řební ch
daních14) pro dopravní účely motorové benziny nebo motorovou naftu, uvedené do volného
daňového oběhu v ji ném členském st átě Evropsk é unie, je povinna
a) z aji sti t, ab y jí prod ávan ý sortim ent mot orov ých b enz inů obsahoval tak é m
otorov ý benz in
s obsahem k yslí ku max im álně 2,7 procent hmot nost ních a s obsahem
ethanolu
max im álně 5 procent obj emov ýc h, a
b) z příst upnit při prodeji mot orov ých benz inů nebo mot orové naft y in fo rmaci
o obsahu
biopaliva v motorovém benz inu nebo v motorové naftě.
(2) Osoba, která uvádí motorové benziny nebo motorovou naftu do volného
daňového oběhu na daňovém území České republiky podle zákona o spotřebních
daních14) pro dopravní účely nebo která dodává na daňové území České republiky podle
zákona o spotřebních daních14) pro dopravní účely motorové benziny nebo motorovou
naftu, uvedené do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie, je
povinna zpřístupnit při prodeji motorových benzinů nebo motorové nafty informaci o
obsahu biopaliva v motorovém benzinu nebo v motorové naftě.
(3) Výrobce, dovozce, vývozce a distributor pohonných hmot je povinen uvádět v
dodacích listech v případě dodávek motorových benzinů nebo motorové nafty obsah biopaliva
v pohonné hmotě, vyjádřený v procentech objemových.
(4) Prováděcí právní předpis stanoví požadavky na složení a jakost pohonných hmot a
způsob sledování a monitorování jejich složení a jakosti.
§4
Evidence pohonných hmot
(1) Výrobce, dovozce, vývozce a distributor pohonných hmot a provozovatel čerpací
stanice je povinen každoročně do 28. února předat Ministerstvu průmyslu a obchodu (dále jen

"ministerstvo") souhrnnou zprávu o množství a složení jednotlivých druhů pohonných hmot
jím vyrobených, dovezených, vyvezených nebo prodaných v předchozím kalendářním roce.
Prováděcí právní předpis stanoví údaje, které musí být v souhrnné zprávě obsaženy.
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pohonné hmoty výlučně pro pohon vozidel ozbrojených sil3) nebo vozidel určených k plnění
úkolů zpravodajských služeb4).
§
4a
Registrac e d istrib u torů p oh onn ých
h mot
(1) Dist ributor pohonn ých h mot je povinen se před zahájením své činnos ti z
aregist rov at u
celní ho úřadu mí stně pří sluš ného podle sídl a neb o mí sta pob ytu. Vz or oz
námení o z ahájení
činnos ti a vz or potvrz ení o re gist raci st anoví prov á děcí právní př edpis.
(2) V oz námení o z ahájení činnos ti podnikající f yz i cká osoba uvede jm éno,
popřípadě
jm éna, příj mení n ebo o bchodní firmu, adresu t rvalého pob ytu, mí sto podnikání
a d aňové
identifikační čísl o, u z ahraniční osob y tak é adres u pob ytu na úz emí Č eské republi
k y, b yl -li jí
pob yt povolen, adr esu hlášeného pob ytu na úz emí Č eské republi k y neb o umí stění
organiz ační
slož k y podniku na úz e mí Č eské republi k y, p okud ji z řiz uje, daňové
identifikační čísl o
přidělené v z ahraničí, b ylo-li přiděleno, adresu z mocněnc e v tuz emsku pro
doručování, nemá li z ahraniční osoba n a úz emí Č eské republi k y povolen pob yt nebo um íst ěnu
organiz ační
slož ku.
(3) V oz námení o z ahájení činnos ti právnická osoba uvede obchodní firmu nebo
náz ev,
sídl o, daňové id enti fikační čísl o, u z ahraniční osob y také umí stění organiz ační slož
k y podniku
v Č eské r epubli ce, poku d ji z řiz uje, daňové iden ti fikační čísl o přidělen é v z
ahraničí, b ylo -li
přiděleno, adr esu z mocn ěnce v tuz emsku pro do r učování, nemá -li z ahrani ční
osoba na úz emí
Č eské republi k y umí stěnu organiz ační sl ož ku.
(4) Obsahuje-li oz námení o z ahájení činnos ti údaje podle odst avce 2 nebo 3
a je -li
dist ributor pohonn ých hmot drž it elem příslušného ž ivnos tenského oprávnění,
celní úřad
re gist raci prov ede a v ydá dist ributorov i pohonn ýc h hmot potvrz ení o regist raci.
(5) Dist ributor pohonn ých hmot je povinen oz námi t celní mu úřadu, kter ý
prov edl
re gist raci, k až dou z měnu údajů oz namovan ýc h podle odst avce 2 nebo 3 a
ukonč ení své
činnos ti do 10 dnů ode dne, kd y z měna úd ajů neb o ukončení činnos ti nasta l y.
(6) C elní úřad proved e v ýmaz osob y z re gist ru d ist ributorů pohonn ých h
mot , pokud

dist ributor pohonn ých h mot ukončí svoj i činnost .
(7) Dist ributor pohonn ých hmot a provoz ovatel če rpací stanice j e povinen na
úz emí
Č eské republi k y nakupo vat pohonné hmot y pou z e od osob y z apsan é v r egist
ru dist ributorů
pohonn ých hmot nebo v evidenci č erpa cích stanic .
§
4b
Registr d istrib u torů p oh on n ých h mot
(1) Gen erální ředit elst ví cel vede re gist r dist r ibut orů pohonn ých
hmot . R egist r
dist ributorů pohonn ých h mot je veř ejn ý sez nam, j e ved en v elektronick é p
odobě a údaje v
něm z apsané s e z veř ejňuj í, s v ýji mkou ad res y trv alého pob ytu, ad res y po b
ytu, hláš enéh o
pob ytu a z mocněn ce u z a hraniční osob y, z působem um ož ňují cím dálkov ý příst
up.
(2) Do r e gist ru distribut orů poho nn ýc h hmot se z apisuj í
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b) datum registrace,
c) z měna údajů z apsan ých v re gist ru a d atum z měn y v re gist ra ci,
d) datum v ýmaz u r e gist race.
§5
Prodej a výdej pohonných hmot
(1) Prodej nebo výdej pohonných hmot je povolen z čerpací stanice, která
a) je stavbou, splňuje požadavky stanovené zvláštními právními předpisy5) a českými
technickými normami6) a její provoz byl povolen kolaudačním rozhodnutím podle
stavebního zákona, nebo
b) není stavbou a její provoz je povolen rozhodnutím podle odstavce 2.
(2) Stavební úřad na žádost vlastníka čerpací stanice vydá podle odstavce 1 písm. b)
písemné povolení jejího provozu, pokud žadatel
a) doloží, že není umístěna v ochranném nebo bezpečnostním pásmu plynárenského
zařízení, ropovodu, produktovodu nebo zařízení elektrizační soustavy bez souhlasu
vlastníka příslušného chráněného zařízení, nebo není umístěna v záplavovém území,
ochranném pásmu vodního díla, vodního zdroje nebo zdroje přírodní minerální vody,
chráněné oblasti přirozené akumulace vod, zvláště chráněném území, na pozemku
sousedícím s korytem vodního toku, na pozemku určeném k plnění funkcí lesa nebo na
zemědělském půdním fondu bez souhlasu orgánu nebo organizace vykonávající pro
příslušnou oblast státní správu,
b) prokáže, že zařízení není umístěno v rozporu se stavebním zákonem,
c) prokáže zajištění dostatečné ochrany před bleskem a účinky statické elektřiny,
d) prokáže zajištění zásobování pracoviště pitnou vodou v množství postačujícím pro
zajištění první pomoci a teplou tekoucí vodou7),
e) prokáže zajištění nepropustnosti manipulačních ploch a jejich vyspádování do záchytné
jímky o objemu nejméně 5 m3, nebo jiným technickým řešením zajistí zachycení nebo
zneškodnění závadných vod podle písmene f),
f) prokáže zajištění zneškodňování odpadních vod v souladu s podmínkami stanovenými v
povolení k jejich vypouštění,
g) prokáže zajištění vybavení čerpací stanice rekuperací benzinových par I. a II. stupně v
případě prodeje a výdeje motorového benzinu,
h) prokáže, že čerpací stanice je certifikována jako celek8), je zajištěna přiměřená
protipožární ochrana9) a ochrana života a zdraví osob, jejich majetku a životního
prostředí,
i) prokáže zajištění nepřetržité ostrahy dostatečné k zabránění neoprávněnému nakládání s
čerpací stanicí; v prodejní době musí být zajištěna přítomnost fyzické osoby starší 18 let
zajišťující obsluhu čerpací stanice nebo prokáže, že čerpací stanice je certifikována jako
bezobslužná,
j) prokáže, že plán opatření pro případy havárie byl schválen příslušným vodoprávním
úřadem,
k) prokáže, že nadzemní nádrže čerpací stanice jsou provedeny z nehořlavých hmot
odolných proti chemickým účinkům pohonných hmot, konstruovány a vyrobeny s
přihlédnutím na přirozený úbytek materiálů (např. korozí) a dostatečně chráněny před
poškozením,
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prokáže zajištění nasazení potřebného počtu sil a prostředků k uhašení požáru a ochraně
okolí v časovém pásmu 7 minut nebo instalaci obdobně účinného požárně bezpečnostního
zařízení9).

(3) Stavební úřad zruší rozhodnutí o povolení provozu čerpací stanice podle odstavce 1
písm. b), pokud při jejím provozu nejsou splněny požadavky podle odstavce 2.
(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se nevztahují na prodej nebo výdej pohonných hmot do
palivové nádrže vozidla základní složky integrovaného záchranného systému10) a vozidla
ozbrojených sil3), na výdej pohonných hmot pouze pro vlastní potřebu podle § 2 písm. d) a na
prodej nebo výdej stlačeného zemního plynu.
(5) Na čerpací stanici je zakázáno plnění mobilních tlakových nádob zkapalněnými
ropnými plyny, s výjimkou čerpání zkapalněných ropných plynů do pevně zabudovaných
palivových nádrží motorových vozidel.
(6) Provozovatel čerpací stanice, v níž je prodáván nebo vydáván motorový benzin a není
bezobslužná, je povinen zajistit, aby v této čerpací stanici byly prodávány nebo vydávány též
aditivační přísady, které umožní spolehlivý provoz motoru, který je konstruován pro použití
olovnatého motorového benzinu, nebo bezolovnatý motorový benzin s těmito aditivačními
přísadami. Aditivační přísady a jejich dávkování stanoví prováděcí právní předpis.
(7) Prodávat nebo vydávat olovnaté motorové benziny nebo je používat k pohonu motoru
vozidla je zakázáno.
(8) Vlastník čerpací stanice podle odstavce 1 písm. b) je povinen zajistit, aby při jejím
provozu nedošlo k ohrožení života nebo zdraví osob, jejich majetku nebo životního prostředí.
(9) Provozovatel čerpací stanice je povinen
a) zajistit označení výdejních stojanů pohonných hmot obchodním názvem prodávaných
nebo vydávaných pohonných hmot a číslem příslušné české technické normy, která
stanovuje složení a jakost pohonné hmoty,
b) zpřístupnit na čerpací stanici informace
1. o jakosti prodávaných nebo vydávaných pohonných hmot a o jejich nebezpečných
vlastnostech15),
2. o obsahu biopaliva v prodávaném nebo vydávaném motorovém benzinu a o možném
použití jednotlivých druhů prodávaných nebo vydávaných motorových benzinů,
3. o obsahu biopaliva, zejména o obsahu methylesterů mastných kyselin, v prodávané
nebo vydávané motorové naftě,
c) zajistit, aby byla za každý kalendářní den vedena průkazná evidence o množství
prodaných nebo vydaných pohonných hmot, ve které je zvlášť za každý výdejní stojan
pohonných hmot zaznamenán stav součtového počítadla na stanoveném měřidle podle
zákona o metrologii; tuto evidenci je provozovatel čerpací stanice povinen uchovávat po
dobu 3 let ode dne prodeje nebo výdeje pohonných hmot; provozovatel čerpací stanice je
dále povinen zajistit, aby na požádání orgánů uvedených v § 7 odst. 3 byla evidence
bezodkladně předložena a byl vyvolán stav součtového počítadla stanoveného měřidla
podle zákona o metrologii,
d) zajistit na čerpací stanici, na které je prodáván nebo vydáván motorový benzin s obsahem
ethanolu od 5 do 10 procent objemových, označení příslušného výdejního stojanu údajem
o obsahu ethanolu v motorovém benzinu, a
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kovovými aditivy, označení příslušného výdejního stojanu pohonných hmot značkou,
která obsahuje text: „Obsahuje kovová aditiva.“; značka musí být zřetelně napsaná, jasně
viditelná a snadno čitelná. a
f) z aji sti t, ab y mi nim álně na 50 procentech č er pacích stanic z celkového
počtu jí m
provoz ovan ýc h č erpa cíc h stanic, na kter ých je p r odáván n ebo v ydáv án m
otorov ý b enz in,
b yl prodáván nebo v ydá ván také mot orov ý b enz in s obsahem k yslí ku max
im álně 2 ,7
procent hm otnos tní ch a s obsahem ethanolu m ax im álně 5 procent obj emov ýc h.
§ 5a
Distributor pohonných hmot a provozovatel čerpací stanice je povinen na území
České republiky nakupovat pohonné hmoty pouze
a) od osoby registrované jako distributor pohonných hmot, nebo
b) na čerpací stanici zapsané v evidenci čerpacích stanic.
§6
Evidence čerpacích stanic
(1) Ministerstvo vede evidenci čerpacích stanic. Evidence čerpacích stanic je vedena v
elektronické podobě. Ministerstvo zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam
čerpacích stanic, na kterých se prodávají pohonné hmoty, a který obsahuje údaje uvedené v
odstavci 2 písm. c) a d). Ostatní údaje z evidence čerpacích stanic jsou neveřejné.
(2) Do evidence čerpacích stanic se zapisují
a) údaje o vlastníku čerpací stanice a údaje o provozovateli čerpací stanice, není-li zároveň
jejím vlastníkem, a to
1. u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo osoby,
bylo-li přiděleno, u zahraniční osoby také umístění organizační složky podniku na
území České republiky, pokud ji zřizuje,
2. u fyzické osoby jméno a příjmení, popřípadě též obchodní firma, datum narození,
identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, adresa trvalého pobytu, popřípadě též
místa podnikání, u zahraniční osoby také adresa pobytu na území České republiky,
byl-li jí pobyt povolen, adresa hlášeného pobytu na území České republiky nebo
umístění organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje,
b) typ nebo stručný popis čerpací stanice,
c) adresa čerpací stanice nebo, v případě, že to není možné, jiné údaje určující polohu
čerpací stanice,
d) datum uvedení čerpací stanice do provozu a datum ukončení provozu čerpací stanice.
(3) Vlastník čerpací stanice je povinen ministerstvu
a) před uvedením čerpací stanice do provozu oznámit údaje podle odstavce 2 písm. a) až c),
b) bez zbytečného odkladu oznámit uvedení čerpací stanice do provozu nebo ukončení
provozu čerpací stanice a každou změnu údaje podle odstavce 2 písm. a) až c).
(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se nevztahují na čerpací stanice, ve kterých se vydávají
pohonné hmoty výlučně pro pohon vozidel ozbrojených sil 3), vozidel základní složky
integrovaného záchranného systému10) nebo vozidel určených k plnění úkolů zpravodajských
služeb4).
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Podmínky distribuce pohonných hmot
(1) Celní úřad vydává stanovisko podle živnostenského zákona k žádosti o
a) živnostenské oprávnění pro distribuci pohonných hmot,
b) schválení ustanovení odpovědného zástupce pro distribuci pohonných hmot.
(2) Celní úřad vydá souhlasné stanovisko, pokud je splněna podmínka spolehlivosti
u
a) žadatele o živnostenské oprávnění pro distribuci pohonných hmot,
b) statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu tohoto žadatele a
c) odpovědného zástupce tohoto žadatele.
(3) Podmínka spolehlivosti musí být splňována po celou dobu trvání živnostenského
oprávnění pro distribuci pohonných hmot
a) držitelem živnostenského oprávnění pro distribuci pohonných hmot,
b) statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu tohoto držitele a
c) odpovědným zástupcem tohoto držitele.
(4) V případě, že celní úřad vydá nesouhlasné stanovisko, toto stanovisko odůvodní.
§ 6b
Spolehlivost
(1) Za spolehlivou se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která
a) je bezúhonná a
b) v posledních 3 letech neporušila závažným způsobem daňové nebo celní předpisy
nebo tento zákon.
(2) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která
a) nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin majetkové povahy, jde-li
o fyzickou osobu, nebo se na ni hledí, jako by nebyla odsouzena, a
b) nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin majetkové povahy, jde-li o právnickou
osobu, nebo se na ni hledí, jako by nebyla odsouzena.
(3) Pokud právnická osoba závažným způsobem poruší daňové nebo celní předpisy
nebo tento zákon, hledí se pro účely posouzení splnění podmínky spolehlivosti na osobu,
která byla v době tohoto porušení v této právnické osobě statutárním orgánem nebo
členem statutárního orgánu, jako by je také porušila.
(4) Pokud osoba závažným způsobem poruší tento zákon, hledí se pro účely
posouzení splnění podmínky spolehlivosti na osobu, která byla v době tohoto porušení
odpovědným zástupcem této osoby, jako by jej také porušila.
§ 6c
Prokazování bezúhonnosti
(1) Pokud je osoba, která musí splňovat podmínku spolehlivosti, cizincem, nebo
právnickou osobou, která nemá sídlo na území České republiky, připojí žadatel
k žádosti o živnostenské oprávnění pro distribuci pohonných hmot také výpis z evidence
trestů nebo rovnocennou písemnost vydanou státem,
a) jehož je tato osoba státním příslušníkem, nebo ve kterém sídlí a
b) ve kterém se v posledních 3 letech tato osoba zdržovala, nebo sídlila nepřetržitě po
dobu delší než 3 měsíce.
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republiky, který se v posledních 3 letech zdržoval nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce
na území jiného státu, připojí žadatel k žádosti o živnostenské oprávnění pro distribuci
pohonných hmot také výpis z evidence trestů nebo rovnocennou písemnost vydanou
tímto státem.
(3) V případě občana Evropské unie lze místo písemnosti podle odstavce 1 nebo 2 k
žádosti o živnostenské oprávnění pro distribuci pohonných hmot připojit jinou
písemnost prokazující jeho bezúhonnost.
(4) Nevydává-li stát písemnost podle odstavců 1 až 3, lze tuto písemnost nahradit
čestným prohlášením učiněným před notářem nebo orgánem tohoto státu, které není
starší než 3 měsíce.
(5) Distributor pohonných hmot musí na výzvu celního úřadu předložit písemnost
podle odstavců 1 až 4 ve lhůtě stanovené celním úřadem.
§ 6d
Odpovědný zástupce
(1) Odpovědným zástupcem distributora pohonných hmot může být ustanovena
pouze osoba, která nevykonává funkci odpovědného zástupce pro jiného distributora
pohonných hmot.
(2) Živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění pro distribuci pohonných hmot
nebo změní jeho rozsah, pokud
a) distributor pohonných hmot neustanovil odpovědného zástupce, ačkoli to
živnostenský zákon vyžaduje, nebo
b) živnostenský úřad neschválil ustanovení nového odpovědného zástupce, protože
tento zástupce nesplňuje
1. podmínku podle odstavce 1,
2. podmínku spolehlivosti nebo
3. podmínky stanovené živnostenským zákonem.
Registrace distributora pohonných hmot
§ 6e
Registrační řízení
(1) Distributor pohonných hmot je povinen se před zahájením své činnosti
registrovat u celního úřadu.
(2) Pro registrační řízení a správu placení kauce se použijí přiměřeně ustanovení
daňového řádu.
§ 6f
Přihláška k registraci
Přihláška k registraci se podává elektronicky.
§6g
Podmínky registrace
(1) Podmínkami registrace jsou:
a) bezdlužnost,
b) živnostenské oprávnění pro distribuci pohonných hmot,
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znemožňující výkon jeho činnosti,
d) skutečnost, že distributor pohonných hmot není v likvidaci nebo v úpadku, a
e) kauce.
(2) Podmínky registrace musí být splňovány po celou dobu registrace.
§ 6h
Bezdlužnost
(1) Za bezdlužnou se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která nemá evidován
nedoplatek
a) u orgánů Finanční správy České republiky,
b) u orgánů Celní správy České republiky,
c) na pojistném a na penále na všeobecné zdravotní pojištění a
d) na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti.
(2) Podmínka bezdlužnosti musí být současně splňována
a) distributorem pohonných hmot,
b) osobou, která je v právnické osobě, která je distributorem pohonných hmot,
statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, a
c) odpovědným zástupcem distributora pohonných hmot.
(3) Bezdlužnost podle odstavce 1 písm. c) a d) se prokazuje potvrzeními, která
nejsou starší než 30 dnů přede dnem podání přihlášky k registraci.
§ 6i
Kauce
(1) Distributor pohonných hmot je povinen poskytnout kauci, a to
a) složením částky ve výši 20 000 000 Kč na zvláštní účet celního úřadu, přičemž kauce
v této výši musí být na tomto účtu po celou dobu registrace distributora pohonných
hmot, nebo
b) bankovní zárukou, kterou přijal celní úřad, k zajištění nedoplatků v celkové výši
do 20 000 000 Kč, které
1. jsou evidovány u orgánů Celní správy České republiky nebo u jiných správců
daně k devadesátému dni ode dne pravomocného zrušení nebo zániku registrace
distributora pohonných hmot,
2. vzniknou v důsledku řízení vedeného orgánem Celní správy České republiky
nebo jiným správcem daně, jehož výsledkem může být rozhodnutí o stanovení
peněžitého plnění, pokud toto řízení bylo zahájeno do 90 dnů ode dne
pravomocného zrušení nebo zániku registrace distributora pohonných hmot.
(2) Dojde-li k pravomocnému zrušení nebo k zániku registrace distributora
pohonných hmot, stává se složená kauce přeplatkem distributora pohonných hmot. Je-li
takto vzniklý přeplatek vratitelným přeplatkem, vrátí jej celní úřad distributorovi
pohonných hmot do 90 dnů ode dne pravomocného zrušení nebo zániku registrace
distributora pohonných hmot.
(3) Lhůta podle odstavce 2 neběží po dobu, kdy je orgánem Celní správy České
republiky nebo jiným správcem daně vedeno řízení, jehož výsledkem může být
rozhodnutí o stanovení peněžitého plnění.
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pohonných hmot, celní úřad tuto skutečnost bezodkladně sdělí jinému správci daně, o
němž je mu známo, že
a) eviduje nedoplatek tohoto distributora nebo
b) vede řízení, jehož výsledkem může být rozhodnutí o stanovení peněžitého plnění.
(5) Celní úřad nebo jiný správce daně vyzve banku, která poskytla bankovní
záruku, k uhrazení jím evidovaného nedoplatku nejdříve po 90 dnech ode dne
pravomocného zrušení nebo zániku registrace distributora pohonných hmot.
§ 6j
Rozhodnutí o registraci
(1) Splní-li distributor pohonných hmot podmínky registrace, celní úřad jej
zaregistruje; v rozhodnutí o registraci mu přidělí registrační číslo.
(2) Lhůta pro vydání rozhodnutí o registraci neběží ode dne, kdy celní úřad dal
podnět ke zrušení nebo změně živnostenského oprávnění pro distribuci pohonných
hmot, až do pravomocného ukončení řízení o zrušení nebo změně tohoto živnostenského
oprávnění.
(3) Distributor pohonných hmot je registrován pátým dnem následujícím po
účinnosti rozhodnutí o registraci až do účinnosti rozhodnutí o zrušení registrace nebo do
zániku registrace; celní úřad zveřejní den registrace v registru distributorů pohonných
hmot nejpozději ke dni registrace.
§ 6k
Zrušení registrace na návrh
Celní úřad zruší registraci na návrh distributora pohonných hmot.
§ 6l
Zrušení registrace z moci úřední
(1) Zjistí-li celní úřad, že nejsou splněny podmínky registrace, vyzve distributora
pohonných hmot k jejich opětovnému splnění v jím stanovené lhůtě, pokud povaha
těchto podmínek toto splnění připouští a nehrozí nebezpečí z prodlení.
(2) Celní úřad zruší registraci, pokud
a) distributor pohonných hmot na výzvu celního úřadu nezajistí ve stanovené lhůtě
opětovné splnění podmínek registrace,
b) nejsou splněny podmínky registrace, k jejichž opětovnému splnění celní úřad
distributora pohonných hmot nevyzývá,
c) není splněna podmínka spolehlivosti osobami uvedenými v § 6a odst. 3 písm. a) až c),
d) insolvenční soud zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku distributora
pohonných hmot, nebo
e) distributor pohonných hmot po dobu 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců
neprovádí svoji činnost.
(3) Pokud byla zrušena registrace z moci úřední, může distributor pohonných hmot
podat přihlášku k registraci nejdříve po uplynutí 3 let ode dne, kdy rozhodnutí o zrušení
registrace nabylo právní moci, nejedná-li se o zrušení registrace podle odstavce 2
písm. e).
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Zánik registrace
Registrace zaniká zánikem živnostenského oprávnění pro distribuci pohonných
hmot.
§ 6n
Registr distributorů pohonných hmot
(1) Generální ředitelství cel vede registr distributorů pohonných hmot, ve kterém
shromažďuje údaje potřebné pro výkon působnosti orgánů Celní správy České
republiky podle tohoto zákona.
(2) Generální ředitelství cel zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup tyto
údaje z registru distributorů pohonných hmot:
a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název,
b) sídlo nebo místo podnikání,
c) daňové identifikační číslo,
d) registrační číslo,
e) den registrace,
f) den zrušení nebo zániku registrace,
g) údaj o tom, zda registrace
1. byla zrušena na návrh,
2. byla zrušena z moci úřední, nebo
3. zanikla,
h) změnu zveřejňovaných údajů z registru distributorů pohonných hmot a den této
změny.
(3) Registr distributorů pohonných hmot obsahuje údaje podle odstavce 1 i
v případě, že registrace byla zrušena nebo zanikla; údaje podle odstavce 2 se zveřejňují
po dobu 3 let ode dne zrušení nebo zániku registrace.
(4) Dojde-li ke zrušení registrace z moci úřední, nejedná-li se o zrušení registrace
podle § 6l odst. 2 písm. e), podá celní úřad podnět ke zrušení nebo změně živnostenského
oprávnění pro distribuci pohonných hmot.
Působnost správních orgánů
§7
Státní správa a státní dozor
(1) Ministerstvo
a) vede evidenci čerpacích stanic a zpřístupňuje údaje z této evidence ostatním správním
orgánům,
b) předkládá Komisi Evropských společenství každoročně zprávu o jakosti motorového
benzinu a motorové nafty na území České republiky za předchozí kalendářní rok a zprávu
o celkovém množství motorového benzinu a motorové nafty uvedených na trh na území
České republiky11).
(2) Česká obchodní inspekce kontroluje
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provozovatele čerpací stanice, a to i během přepravy, podle zvláštního právního
předpisu12) a sleduje a monitoruje složení a jakost pohonných hmot v souladu s
prováděcím právním předpisem vydaným podle § 3 odst. 4; provádění rozborů je
zajišťováno prostřednictvím akreditovaných osob,
b) plnění povinností podle § 3 odst. 1 a 2, § 5 odst. 2, 5, 6 a 7 a § 5 odst. 9 písm. a), b), d) až
f) a e).
c) ve spolupráci s orgány správního dozoru podle zvláštních předpisů plnění povinnosti
podle § 5 odst. 1 a 8.
(3) Celní úřady kontrolují plnění povinností podle § 3 odst. 3, § 4a odst . 1, 5 a 7
a § 5 odst. 9 písm. c), § 5a a povinností v souvislosti s registrací distributora pohonných
hmot.
(4) Česká obchodní inspekce zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup
pravomocná rozhodnutí České obchodní inspekce týkající se čerpacích stanic pohonných
hmot, provozovatelů čerpacích stanic, dopravců a distributorů pohonných hmot, u nichž
kontrolou zjistila, že jakost nebo složení prodávaných, vydávaných nebo přepravovaných
pohonných hmot není v souladu s tímto zákonem.
(5) Česká obchodní inspekce je povinna vždy do patnáctého dne kalendářního měsíce
předat ministerstvu zprávu o výsledcích sledování složení a jakosti pohonných hmot za
předchozí kalendářní měsíc. Česká obchodní inspekce je povinna každoročně do 31. března
předat ministerstvu souhrnnou zprávu o výsledcích sledování složení a jakosti pohonných
hmot za předchozí kalendářní rok. Zprávu podle předchozích vět předává Česká obchodní
inspekce též elektronicky. Bližší vymezení obsahu těchto zpráv a souhrnných zpráv stanoví
prováděcí právní předpis.
(6) Stavební úřad rozhoduje o udělení povolení provozu čerpací stanice podle § 5 odst. 2
a o jeho zrušení podle § 5 odst. 3.
Správní delikty
§8
Přestupky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) prodá nebo vydá pohonnou hmotu, která nesplňuje požadavky na pohonné hmoty podle §
3 odst. 1,
b) umístí do skladovací nádrže v čerpací stanici pohonnou hmotu, která nesplňuje
požadavky na pohonné hmoty podle § 3 odst. 1,
c) prodá nebo vydá olovnatý motorový benzin nebo jej použije k pohonu motoru vozidla v
rozporu s § 5 odst. 7,
d) jako vlastník čerpací stanice, nejde-li o čerpací stanici uvedenou v § 6 odst. 4, v rozporu s
§ 6 odst. 3 písm. a) neoznámí před uvedením čerpací stanice do provozu údaje do
evidence čerpacích stanic podle § 6 odst. 2 písm. a), b) nebo c) nebo v rozporu s § 6 odst.
3 písm. b) neoznámí uvedení čerpací stanice do provozu nebo ukončení provozu čerpací
stanice anebo změnu údaje zapisovaného do evidence čerpacích stanic podle § 6 odst. 2
písm. a), b) nebo c), nebo
e) naplní na čerpací stanici zkapalněným ropným plynem mobilní tlakovou nádobu v
rozporu s § 5 odst. 5.
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přestupek podle odstavce 1 písm. d) pokutu do 3 000 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1
písm. e) pokutu do 50 000 Kč.
§9
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba13) se dopustí správního deliktu tím, že
a) prodá nebo vydá pohonnou hmotu v rozporu s § 5 odst. 1,
b) prodá nebo vydá pohonnou hmotu, která nesplňuje požadavky na pohonné hmoty podle
§ 3 odst. 1,
c) umístí do skladovací nádrže v čerpací stanici pohonnou hmotu, která nesplňuje
požadavky na pohonné hmoty podle § 3 odst. 1.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako vlastník čerpací stanice se dopustí
správního deliktu tím, že v rozporu s § 6 odst. 3 písm. a) neoznámí před uvedením čerpací
stanice do provozu údaje do evidence čerpacích stanic podle § 6 odst. 2 písm. a), b) nebo c)
nebo v rozporu s § 6 odst. 3 písm. b) neoznámí uvedení čerpací stanice do provozu nebo
ukončení provozu čerpací stanice anebo změnu údaje zapisovaného do evidence čerpacích
stanic podle § 6 odst. 2 písm. a), b) nebo c).
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako vlastník čerpací stanice podle § 5 odst.
1 písm. b) se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 5 odst. 8 nezajistí, aby při jejím
provozu nedošlo k ohrožení života nebo zdraví osob, jejich majetku nebo životního prostředí.
(4) Provozovatel čerpací stanice se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 5 odst. 5 plní mobilní tlakové nádoby zkapalněnými ropnými plyny,
popřípadě jejich plnění umožní,
b) nezajistí označení výdejních stojanů pohonných hmot podle § 5 odst. 9 písm. a) nebo
nezajistí na čerpací stanici, na které je prodáván nebo vydáván motorový benzin s
obsahem ethanolu od 5 do 10 procent objemových, označení příslušného výdejního
stojanu údajem o obsahu ethanolu v motorovém benzinu podle § 5 odst. 9 písm. d),
c) nezpřístupní na čerpací stanici informace podle § 5 odst. 9 písm. b),
d) v rozporu s § 5 odst. 9 písm. c) nezajistí vedení evidence stavu součtového počítadla
každého z výdejních stojanů nebo tuto evidenci neuchová po dobu 3 let ode dne prodeje
nebo výdeje pohonných hmot anebo nezajistí její předložení a vyvolání stavu součtového
počítadla výdejního stojanu,
e) jako provozovatel čerpací stanice, na které je prodáván nebo vydáván motorový benzin a
není bezobslužná, nezajistí prodej nebo výdej aditivačních přísad nebo bezolovnatých
benzinů s těmito přísadami podle § 5 odst. 6, nebo
f) jako provozovatel čerpací stanice, na které jsou prodávány nebo vydávány pohonné
hmoty s kovovými aditivy, nezajistí označení příslušného výdejního stojanu pohonných
hmot značkou podle § 5 odst. 9 písm. e), nebo.
g) nez aji stí na jí m provoz ovan ýc h čerp acích stanicíc h, na kte r ých j e prod áván
nebo v yd áván
mot orov ý benz in, též prodej nebo v ýd ej mot orového benz inu s obsahem
k yslí ku a
ethanolu podle § 5 odst. 9 pí sm. f).
(5) P rávnická nebo podnika jí cí f yz ick á osoba jako osoba, uvedená v § 3
odst . 2, se
dopust í správního delikt u tí m, ž e
a) nez aji stí prodej m otorovýc h b enz inů v s orti m entu podl e § 3 odst . 2 pís m. a),
nebo
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o obsahu
biopaliva v motorovém benz inu nebo v motorové naftě podle § 3 odst. 2.
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako osoba, uvedená v § 3 odst. 2, se
dopustí správního deliktu tím, že nezpřístupní při prodeji motorových benzinů nebo
motorové nafty informaci o obsahu biopaliva v motorovém benzinu nebo v motorové
naftě podle § 3 odst. 2.
(6) Výrobce, dovozce, vývozce nebo distributor pohonných hmot se dopustí správního
deliktu tím, že v rozporu s § 3 odst. 3 neuvede v dodacích listech v případě dodávek
motorových benzinů nebo motorové nafty obsah biopaliva v pohonné hmotě, vyjádřený v
procentech objemových.
(7) Výrobce, dovozce, vývozce nebo distributor pohonných hmot nebo provozovatel
čerpací stanice se dopustí správního deliktu tím, že nepředá souhrnnou zprávu podle § 4 odst.
1.
(8) Dist ributor pohonn ých h mot se dopust í správního delikt u tí m, ž e
a) provádí svo ji činnos t bez re gist rac e, nebo
b) v roz poru s § 4a odst. 5 neoz námí z měnu oznamovaného údaje nebo
ukončení své
činnos ti .
(9) Dist ributor pohonn ých hmot nebo provoz ovatel čerpací stanice se dopust í
správního
deli ktu tí m, ž e v roz poru s § 4a odst . 7 nakoupí pohonnou hmot u od osob y, která
není z apsána
v registru distribut orů pohonn ých hmot nebo v evi denci če rpací ch st anic.
(8) Distributor pohonných hmot se dopustí správního deliktu tím, že provádí svoji
činnost bez registrace.
(9) Distributor pohonných hmot nebo provozovatel čerpací stanice se dopustí
správního deliktu tím, že nakoupí pohonnou hmotu v rozporu s § 5a.
(10) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), odstavce 3 nebo
odstavce 5 písm. a) nebo odstavce 8 nebo odstavce 9,
a) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), odstavce 3 nebo
odst avce 5 pís m. a) nebo odstavce 3 nebo odstavce 8 nebo odstavce 9,
b) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), c) nebo d), odstavce 4
nebo odstavce 4 písm. d) nebo g), odstavce 8 písm. a) nebo odstavce 9,
b) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), c) nebo d) nebo
odstavce 4 písm. d) nebo g),
c) 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2, odstavce 4 písm. a), b) nebo f)
odstavce 5 písm. b), odstavce 6 nebo odstavce 8 p ísm . b) nebo odstavce 6,
c) 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2, odstavce 4 písm. a), b) nebo f),
odstavce 5 písm . b )odstavce 5 nebo odstavce 6,
d) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 4 písm. c) nebo e) nebo odstavce 7.
(11) Za správní delikt podle odstavce 9 lze spolu s pokutou uložit zákaz činnosti až
na 2 roky, byl-li správní delikt spáchán touto činností nebo v souvislosti s ní.
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Společná ustanovení o správních deliktech
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré
úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům.
(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) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává
a) ředitel inspektorátu České obchodní inspekce, jde-li o správní delikty podle § 8 odst. 1
písm. a) až c) a e), § 9 odst. 1 písm. a) až d), § 9 odst. 3 a odst. 4 písm. a), b), c) a e) až
g), e) a f) a § 9 odst. 5,
b) ministerstvo, jde-li o správní delikty podle § 8 odst. 1 písm. d) a § 9 odst. 2 a 7,
c) celní úřad, jde-li o správní delikty podle § 9 odst. 4 písm. d), § 9 odst. 6, 8 a 9.
(5) 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.
(6) Pokuty vybírá správní orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem státního
rozpočtu.
§ 11
Zmocňovací ustanovení
(1) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 3 odst. 4, § 4 odst. 1, § 5 odst. 6 a § 7 odst.
5.
(2) Mi nist erstvo financí v yd á v yhl ášku k proved ení § 4a odst. 1.

Úplné znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k prvnímu dni druhého měsíce po
vyhlášení
Příloha 2
ŽIVNOSTI VÁZANÉ
(K § 23 a 24)
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------Předmět podnikání
Požadovaná odborná způsobilost
Poznámka
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------1
2
3
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------Geologické práce*)
osvědčení o odborné způsobilosti vydané Ministerstvem životního
*) s výjimkou geologických prací, které jsou
prostředí**)
hornickou činností nebo činností prováděnou
hornickým způsobem podle § 2 a § 3 zákona
č.
61/1988 Sb., o hornické
činnosti, výbušninách a o státní
báňské správě,
ve znění zákona č. 128/1999 Sb. a
zákona č. 206/2002 Sb.
**)
§ 3 odst. 3 zákona č. 62/1988
Sb., o geologických pracích, ve znění
zákona č. 3/2005 Sb.
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------Zpracování tabáku a výroba
a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru
zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,
tabákových výrobků
zaměřeném na potravinářskou chemii nebo zemědělství a 1 rok praxe ve znění pozdějších předpisů
v oboru, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném
na potravinářskou chemii nebo zemědělství a 3 roky praxe v oboru,
nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
na potravinářskou chemii nebo zemědělství a 3 roky praxe v oboru,
nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
a 4 roky praxe v oboru
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a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru
a maziv
zaměřeném na chemii a 1 rok praxe v oboru, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na chemii
a 3 roky praxe v oboru, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
na chemii a 3 roky praxe v oboru, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
a 4 roky praxe v oboru, nebo
e) doklady podle § 7 odst. 5 písm. a), b), c), d) nebo e)
živnostenského zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------Výroba nebezpečných chemických
a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru
*) § 5 odst. 1 písm. f) a g) zákona č. 350/2011 Sb.,
látek a nebezpečných chemických
zaměřeném na chemii, hornictví, hutnictví, strojírenství,
o chemických látkách a chemických směsích
směsí a prodej chemických
stavebnictví, elektrotechniku, požární ochranu, potravinářství,
a o změně některých zákonů,
látek a chemických směsí
lékařství, veterinární lékařství, farmacii, přírodní vědy,
(chemický zákon);
klasifikovaných jako vysoce
zemědělství nebo lesnictví a 1 rok praxe v oboru, nebo
pro výrobu chemické látky a chemického
toxické*) a toxické*)
b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na chemii,
přípravku se nepožaduje živnostenské
hornictví, hutnictví, strojírenství, stavebnictví, požární ochranu, oprávnění pro tuto živnost, pokud výroba
elektrotechniku, zdravotnictví, farmacii, veterinární vědy,
chemické látky a chemického přípravku je
zemědělství nebo lesnictví a 3 roky praxe v oboru, nebo
současně předmětem další živnosti uvedené
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
v této příloze nebo v příloze č. 3 zákona
na chemii, hornictví, hutnictví, strojírenství, stavebnictví,
č. 455/1991 Sb., ve znění zákona
požární ochranu, elektrotechniku, zdravotnictví, farmacii,
č. 130/2008 Sb., zákona č. 145/2010 Sb.
veterinární vědy, zemědělství nebo lesnictví a 3 roky praxe
a zákona č. 155/2010 Sb.
v oboru, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
a 4 roky praxe v oboru, nebo
e) doklady podle § 7 odst. 5 písm. a), b), c), d) nebo e)
živnostenského zákona;
pro prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných
jako vysoce toxické a toxické lze odbornou způsobilost prokázat též:
a) dokladem o nejméně pětileté nepřetržité praxi v oboru v postavení
podnikatele nebo vedoucího zaměstnance, nebo
b) dokladem o nejméně dvouleté nepřetržité praxi v oboru v postavení
podnikatele nebo vedoucího zaměstnance a dokladem o ukončeném
vzdělání v oboru, nebo
c) dokladem o nejméně tříleté nepřetržité praxi v oboru v postavení
podnikatele nebo vedoucího zaměstnance a dokladem o rekvalifikaci
nebo jiným dokladem o kvalifikaci vydaným příslušným orgánem státu,
nebo
d) dokladem o nejméně tříleté nepřetržité praxi v oboru v postavení
zaměstnance a dokladem o ukončeném vzdělání v oboru, nebo
e) dokladem o čtyřleté nepřetržité praxi v oboru v postavení
zaměstnance a dokladem o rekvalifikaci nebo jiným dokladem o
kvalifikaci vydaným příslušným orgánem státu
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------Výroba a opravy sériově
a) odborná způsobilost k výkonu povolání ortotik - protetik podle
*) zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách
zhotovovaných
zvláštního právního předpisu*), nebo
získávání a uznávání způsobilosti k výkonu
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protéz,
trupových ortéz,
končetinových ortéz,
měkkých bandáží

------------------------------Oční optika

------------------------------Podnikání v oblasti nakládání
s nebezpečnými odpady

------------------------------Projektová činnost ve výstavbě

------------------------------Provádění staveb, jejich změn
a odstraňování

b) odborná způsobilost k výkonu povolání ortoticko- protetický
nelékařských zdravotnických povolání
technik podle zvláštního právního předpisu*) a 3 roky praxe
a k výkonu činností souvisejících
v oboru, nebo
s poskytováním zdravotní péče a o změně
c) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci některých zákonů (zákon o nelékařských
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
zdravotnických povoláních), ve znění
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným pozdějších předpisů
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
a 3 roky praxe v oboru, nebo
d) doklady podle § 7 odst. 5 písm. a), b), c), d) nebo e)
živnostenského zákona
--------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------a) způsobilost k výkonu zdravotnického povolání optometristy podle
*) zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách
zvláštního právního předpisu*), nebo
získávání a uznávání způsobilosti k výkonu
b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání diplomovaný oční optik
nelékařských zdravotnických povolání
nebo diplomovaný oční technik, nebo
a k výkonu činností souvisejících
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání oční optik s poskytováním zdravotní péče a o změně
nebo oční technik, nebo
některých zákonů (zákon o nelékařských
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
zdravotnických povoláních), ve znění zákona
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
č. 125/2005 Sb.
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
a 4 roky praxe v oboru
--------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------a) vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v oboru, nebo
§ 4 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb.,
b) vyšší odborné vzdělání v technickém nebo přírodovědném oboru
o odpadech a o změně některých dalších
vzdělání a 3 roky praxe v oboru, nebo
zákonů
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v technickém
nebo přírodovědném oboru vzdělání a 3 roky praxe v oboru, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
a 4 roky praxe v oboru
--------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------a) autorizace nebo zápis do seznamu registrovaných osob podle zákona
§ 158 a 159 zákona č. 183/2006 Sb.,
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů
o územním plánování a stavebním řádu
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve (stavební zákon)
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo
b) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu a
studijním oboru zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu
a 3 roky praxe v projektování staveb, nebo
c) vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
a studijním oboru zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu
a 5 let praxe v projektování staveb, nebo
d) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na stavebnictví
a 5 let praxe v projektování staveb, nebo
e) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
na stavebnictví a 5 let praxe v projektování staveb
--------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------a) autorizace nebo zápis do seznamu registrovaných osob podle zákona
§ 160 zákona č. 183/2006 Sb.
č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo
b) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu a
studijním oboru zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu
a 3 roky praxe v provádění staveb, nebo

- 19 c) vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu a
studijním oboru zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu a 5 let
praxe v provádění staveb, nebo
d) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na stavebnictví
a 5 let praxe v provádění staveb, nebo
e) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
na stavebnictví a 5 let praxe v provádění
staveb, nebo
f) doklady podle § 7 odst. 5 písm. a), b), c), d) nebo e)
živnostenského zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------Nákup a prodej kulturních
a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru
*) zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové
památek*) nebo předmětů kulturní
zaměřeném na výtvarné umění, restaurátorství nebo dějiny umění,
péči, ve znění pozdějších předpisů
hodnoty**)
nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na výtvarné
**) zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji
umění, restaurátorství, konzervátorství nebo výtvarnou
a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve
a uměleckořemeslnou tvorbu a 1 rok praxe v oboru, nebo
znění pozdějších předpisů
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
na výtvarné umění, restaurátorství, konzervátorství, výtvarnou a
uměleckořemeslnou tvorbu nebo obchodování se starožitnostmi a 1 rok
praxe v oboru, nebo
d) střední vzdělání s výučním listem v příslušném oboru vzdělání
zaměřeném na výtvarné umění, restaurátorství, konzervátorství nebo
výtvarnou a uměleckořemeslnou tvorbu a 3 roky praxe v oboru, nebo
e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
a 4 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------Obchod se zvířaty určenými pro
a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru
zájmové chovy
zaměřeném na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinární
lékařství a 1 rok praxe v oboru, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na chovatelství
zvířat, zootechniku nebo veterinářství a 2 roky praxe v oboru, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinářství a 2 roky
praxe v oboru, nebo
d) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na
chovatelství zvířat nebo zootechniku a 3 roky praxe v oboru, nebo
e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a
4 roky praxe v oboru, nebo
f) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského
zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------Činnost účetních poradců, vedení a) vysokoškolské vzdělání a 3 roky praxe v oboru, nebo
účetnictví, vedení daňové
b) vyšší odborné vzdělání a 5 let praxe v oboru, nebo
evidence
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou a 5 let praxe v oboru, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
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a 5 let praxe v oboru
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Poskytování nebo
zprostředkování
spotřebitelského úvěru

a) střední vzdělání s maturitní zkouškou, nebo
b) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost
provozována, nebo
c) 3 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------Provádění dobrovolných dražeb
a) vysokoškolské vzdělání, nebo
zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách,
movitých věcí podle zákona
b) vyšší odborné vzdělání a 2 roky praxe v obchodní činnosti, nebo
ve znění pozdějších předpisů
o veřejných dražbách
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky praxe v obchodní
činnosti, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
a 4 roky praxe v oboru, nebo
e) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského
zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------Oceňování majetku pro*)
pro oceňování věcí movitých a nemovitých:
*) ohlašovatel vymezí předmět podnikání
věci movité,
a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru
podle § 45 odst. 4 věty první zákona
věci nemovité,
zaměřeném na oceňování majetku, nebo
č. 455/1991 Sb., ve znění zákona
nehmotný majetek,
b) vysokoškolské vzdělání a absolvování celoživotního vzdělávání
č. 130/2008 Sb., v souladu
finanční majetek,
podle zvláštního právního předpisu**) v rozsahu nejméně 4 semestrů s předloženými doklady o odborné
podnik
zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie, nebo
způsobilosti
c) minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru, ve kterém
má být oceňování vykonáváno, a absolvování celoživotního vzdělávání
podle zvláštního právního předpisu**) v rozsahu 2 semestrů
zaměřeného na oceňování majetku, nebo
d) minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru, ve kterém
má být oceňování vykonáváno,a absolvování pomaturitního
kvalifikačního studia v rozsahu nejméně 2 školních roků
zaměřeného na oceňování majetku, nebo
e) minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru, ve kterém
má být oceňování vykonáváno, a 2 roky praxe v oceňování majetku, nebo
f) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
a 5 let praxe v oceňování majetku;
pro oceňování nehmotného majetku, finančního majetku a podniku:
a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru
zaměřeném na oceňování majetku, nebo
b) vysokoškolské vzdělání a absolvování celoživotního vzdělávání
podle zvláštního právního předpisu**) v rozsahu nejméně 4 semestrů
zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie, nebo
c) vysokoškolské vzdělání a absolvování celoživotního vzdělávání
podle zvláštního právního předpisu**) v rozsahu nejméně 2 semestrů
zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie a 2 roky praxe
v oboru

- 21 ------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------Výkon zeměměřických činností*)
a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru
*) zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a
zaměřeném na zeměměřictví a 1 rok praxe v oboru, nebo
o změně
b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na zeměměřictví
a doplnění některých zákonů souvisejících
a 3 roky praxe v oboru, nebo
s jeho zavedením, ve znění pozdějších
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
předpisů
na zeměměřictví a 3 roky praxe v oboru, nebo
d) oprávnění vydané Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním**),
**) § 14 zákona č. 200/1994 Sb., ve znění
nebo
zákona č. 186/2001 Sb.
e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
a 4 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------Zpracování návrhu
a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru
zákon č. 309/2000 Sb., o obranné
katalogizačních dat
zaměřeném na zpracování návrhu katalogizačních dat, nebo
standardizaci, katalogizaci a státním
b) vyšší odborné vzdělání v příslušném oboru vzdělání a 3 roky praxe ověřování jakosti výrobků a služeb
v oboru, nebo
určených k zajištění obrany státu
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru vzdělání a o změně živnostenského zákona, ve
a 3 roky praxe
znění zákona č. 413/2005 Sb.
v oboru, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci, nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost, vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
a 4 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------Revize, prohlídky a zkoušky
osvědčení vydané drážním správním úřadem
§ 47 a 48 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách,
určených technických zařízení
ve znění zákona č. 23/2000 Sb. a zákona
v provozu
č. 191/2006 Sb.
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------Restaurování děl z oboru
a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru
*) zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně
výtvarných umění, která nejsou
zaměřeném na restaurátorství nebo výtvarné umění, nebo
sbírek muzejní povahy
kulturními památkami nebo jejich b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na
a o změně některých dalších zákonů,
částmi, ale jsou uložena ve
restaurátorství nebo výtvarné umění, nebo
ve znění pozdějších předpisů
sbírkách muzeí a galerií*) nebo c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném
se jedná o předměty kulturní
restaurátorském, výtvarném nebo uměleckořemeslném oboru vzdělání a **) zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji
hodnoty **)
3 roky praxe v restaurátorství, nebo
a vývozu předmětů kulturní hodnoty,
d) střední vzdělání s výučním listem v příslušném uměleckořemeslném
ve znění pozdějších předpisů
nebo výtvarném oboru vzdělání a 5 let praxe v restaurátorství, nebo
e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
a 6 roků praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------Speciální ochranná dezinfekce,
pro speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci bez
dezinsekce a deratizace
použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek
a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce,
bez použití toxických nebodezinsekce a deratizace v potravinářských
a zemědělských provozech: vysoce toxických chemických
a) odborná způsobilost podle § 58 odst.
1 zákona č. 258/2000 Sb., látek a chemických přípravků
o ochraně veřejného zdraví a o
změně některých souvisejících
s výjimkou speciální ochranné
zákonů, ve znění zákona č. 392/2005 Sb., nebo
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deratizace v potravinářských
a zemědělských provozech,

b) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského
zákona;

pro speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci
v potravinářských nebo zemědělských provozech:
a) odborná způsobilost podle
§ 58 odst. 2 zákona č.258/2000 Sb.,
ve znění zákona č. 392/2005 Sb., nebo
toxickými nebo vysoce
b) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k),
l) nebo m) živnostenského toxickými chemickými látkami
zákona;
nebo chemickými přípravky,
s výjimkou speciální ochranné
pro speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci
dezinsekce a deratizace
toxickými nebo vysoce
v potravinářských nebo
toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou
zemědělských provozech
speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo
zemědělských provozech:
a) odborná způsobilost podle § 58 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.,
ve znění zákona č. 392/2005 Sb., nebo
b) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského
zákona
-

v potravinářských nebo
zemědělských provozech,

------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------Průvodcovská činnost
a) střední vzdělání s maturitní zkouškou a profesní kvalifikace pro
*) zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a
horská
horskou průvodcovskou činnost podle zvláštního právního předpisu*),uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o
nebo
změně některých zákonů (zákon o uznávání
b) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
výsledků dalšího vzdělávání)
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
a 4 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------Vodní záchranářská služba
osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro
příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------Technicko - organizační činnost a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru
§ 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární
v oblasti požární ochrany
zaměřeném na požární ochranu, nebo
ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb.
b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na požární
ochranu, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
na požární ochranu, nebo
d) osvědčení o odborné způsobilosti vydané Ministerstvem vnitra,
nebo
e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
a 2 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------Poskytování služeb v oblasti
a) vysokoškolské vzdělání
bezpečnosti a ochrany zdraví při
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 1 rok praxe v
*) § 10 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb.,
práci
oblasti bezpečnosti práce nebo ochrany zdraví při práci, nebo
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti
b) vyšší odborné vzdělání a 2 roky praxe v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních
nebo ochrany zdraví při práci, nebo
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany
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zdraví při činnosti nebo poskytování služeb
bezpečnosti práce nebo ochrany zdraví při práci, nebo
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
při práci), ve znění zákona č. 189/2008 Sb.,
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
a § 8 odst. 1 a 2 nařízení vlády č. 592/2006 Sb.,
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo
o podmínkách akreditace a provádění zkoušek
ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je
z odborné způsobilosti
živnost provozována, a 3 roky praxe v oblasti bezpečnosti práce
nebo ochrany zdraví při práci, nebo
e) doklad o úspěšně vykonané zkoušce z odborné
způsobilosti podle zvláštního právního předpisu*)
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------Poskytování tělovýchovných
a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru
*)ohlašovatel vymezí předmět podnikání podle
a sportovních služeb v oblasti*)
zaměřeném na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport, nebo
§ 45 odst. 4 věty první zákona č. 455/1991
b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na tělesnou
Sb., ve znění zákona č. 130/2008 Sb.,
kulturu, tělovýchovu a sport, nebo
v souladu s předloženými doklady o odborné
c) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
způsobilosti
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------Provozování autoškoly
profesní osvědčení vydané příslušným krajským úřadem*) a 1 rok praxe *) § 21 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb.,
v oboru
o získávání a zdokonalování odborné
způsobilosti k řízení motorových vozidel
a o změnách některých zákonů, ve znění zákona
č. 478/2001 Sb.
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------Pořádání kurzů k získání
odborná způsobilost podle § 58 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.,
znalostí k výkonu speciální
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ochranné dezinfekce, dezinsekce ve znění zákona č. 392/2005 Sb.
a deratizace
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------Péče o dítě do tří let věku
a) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry nebo
*) zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách
v denním režimu
zdravotnického asistenta nebo ošetřovatele nebo porodní asistentky
získávání a uznávání způsobilosti k výkonu
nebo záchranáře podle zvláštního právního předpisu*), nebo
nelékařských zdravotnických povolání a k
b) odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka
výkonu činností souvisejících s poskytováním
nebo pracovníka v sociálních službách podle zvláštního právního
zdravotní péče a o změně některých souvisejících
předpisu**), nebo
zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických
c) odborná kvalifikace k výkonu povolání učitele mateřské školy
povoláních), ve znění pozdějších předpisů
podle zvláštního právního předpisu***), nebo
**) zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních
d) profesní kvalifikace pro činnost chůvy pro děti do
službách, ve znění pozdějších předpisů
zahájení povinné školní docházky podle zvláštního
***) zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických
právního předpisu****)
pracovnících a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů
****) zákon č. 179/2006 Sb., ve
znění pozdějších předpisů
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------službách
Psychologické poradenství
vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru psychologie a v případě
a diagnostika
jednooborového studia 1 rok praxe v oboru a v případě víceoborového
studia 3 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------Drezúra zvířat
a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru
zaměřeném na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinární
lékařství a 1 rok praxe v oboru, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na chovatelství
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c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinářství a 2 roky
praxe v oboru, nebo
d) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na
chovatelství zvířat nebo zootechniku a 3 roky praxe v oboru, nebo
e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a
4 roky praxe v oboru, nebo
f) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského
zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------Činnosti, při kterých je
a) odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře nebo zubního lékaře
*) zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách
porušována integrita lidské kůže
podle zvláštního právního předpisu*), nebo
získávání a uznávání odborné způsobilosti
b) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, porodní
a specializované způsobilosti k výkonu
asistentky, zdravotnického záchranáře nebo zdravotnického
zdravotnického povolání lékaře, zubního
asistenta podle zvláštního právního předpisu**), nebo
lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č.
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru
vzdělání kosmetička a osvědčení o rekvalifikaci
nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro činnosti,
při kterých je porušována integrita lidské
kůže, vydaný zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
nebo ministerstvem, do jehož působnosti
patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
d) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání
kosmetička a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
doklad o odborné kvalifikaci pro činnosti, při kterých
je porušována integrita lidské kůže, vydaný
zařízením akreditovaným podle zvláštních právních
předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy, nebo
ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví,
v němž je živnost provozována, nebo
e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné
kvalifikaci pro kosmetičku a pro činnosti,
při kterých je porušována integrita lidské kůže, vydaný
zařízením akreditovaným podle zvláštních
právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví,
v němž je živnost provozována, a 4 roky
praxe v oboru kosmetické služby nebo v činnostech,
při kterých je porušována integrita lidskékůže
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------Masérské, rekondiční
a) odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře a specializovaná
*) zákon č. 95/2004 Sb., ve znění zákona
a regenerační služby
způsobilost v oboru specializace rehabilitační a fyzikální medicína č. 125/2005 Sb.
nebo tělovýchovné lékařství podle zvláštního právního předpisu*),
nebo
**) zákon č. 96/2004 Sb., ve znění zákona
b) odborná způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta nebo maséra
č. 125/2005 Sb.
nebo nevidomého a slabozrakého maséra podle zvláštního právního
předpisu**), nebo
c) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru
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d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
nebo
e) profesní kvalifikace pro klasickou masáž nebo sportovní
***) zákon č.
masáž podle zvláštního právního předpisu***);

179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------Provozování solárií
a) odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře nebo zubního lékaře
*) zákon č. 95/2004 Sb., ve znění zákona
podle zvláštního právního předpisu*) a osvědčení o rekvalifikaci
č. 125/2005 Sb.
nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní
činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních
**) zákon č. 96/2004 Sb., ve znění zákona
předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství,
č. 125/2005 Sb.
mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti
patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
b) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, porodní
asistentky, ergoterapeuta, radiologického asistenta, asistenta
ochrany veřejného zdraví, zdravotnického záchranáře,
biomedicínského technika, biotechnického asistenta, radiologického
technika, fyzioterapeuta, radiologického fyzika, biomedicínského
inženýra, odborného pracovníka v ochraně veřejného zdraví nebo
zdravotnického asistenta podle zvláštního právního předpisu**)
a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
nebo
c) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru
zaměřeném na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport a osvědčení o
rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou
pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních
právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci pro nezdravotnické pracovníky nebo jiný
doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo
zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří
odvětví, v němž je živnost provozována, a 1 rok praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
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KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI
(K § 26 a 27)
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- ------------------------------------Předmět podnikání
Požadovaná odborná a jiná zvláštní
Podmínky, jejichž splnění se
Orgán státní správy, který se
Poznámka
způsobilost podle § 27 odst. 1 a 2
vyžaduje podle
vyjadřuje k žádosti
§ 27 odst. 3
o koncesi
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- ------------------------------------1
2
3
4
5
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- ------------------------------------Výroba a úprava
a) vysokoškolské vzdělání ve studijním
Ministerstvo zemědělství
zákon č.
61/1997 Sb., o lihu a o
kvasného lihu,
programu a studijním oboru zaměřeném
změně a doplnění zákona
na potravinářskou technologii,
č. 455/1991 Sb., o živnostenském
konzumního lihu,
lihovin a ostatních
chemii, zemědělství, farmacii,
podnikání (živnostenský zákon),
alkoholických nápojů (s
lékařství nebo veterinární
ve znění pozdějších předpisů, a
výjimkou piva, ovocných
lékařství, nebo
zákona č.
587/1992 Sb.,
vín, ostatních vín
b) vyšší odborné vzdělání v oboru
o spotřebních daních, ve znění
a medoviny a ovocných
vzdělání zaměřeném na potravinářskou
pozdějších předpisů, (zákon o
destilátů získaných
technologii, chemii, zemědělství,
lihu), ve znění pozdějších
pěstitelským pálením)
farmacii nebo veterinární lékařství
předpisů
a 3 roky praxe v oboru, nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
na potravinářskou technologii,
chemii, zemědělství, nebo v oboru
laborant pro farmaceutickou výrobu a
3 roky praxe v oboru, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
doklad o odborné kvalifikaci pro
příslušnou pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů,
zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy, nebo ministerstvem, do
jehož působnosti patří odvětví,
v němž je živnost provozována, a 3
roky praxe v oboru, nebo
e) doklady podle § 7 odst. 5 písm. a),
b), c), d) nebo e) živnostenského
zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- ------------------------------------Výroba a úprava lihu
a) vysokoškolské vzdělání ve studijním
Ministerstvo průmyslu a obchodu
zákon č.
61/1997 Sb., ve znění
sulfitového nebo lihu
programu a studijním oboru zaměřeném
pozdějších předpisů
syntetického
na chemii, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru
vzdělání zaměřeném na chemii a 3
roky praxe v oboru, nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
na chemii a 3 roky praxe v oboru,
nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
doklad o odborné kvalifikaci pro
příslušnou pracovní činnost vydaný
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zvláštních právních předpisů,
zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže
a
tělovýchovy,
nebo
ministerstvem, do jehož působnosti
patří odvětví, v němž je živnost
provozována, a 3 roky praxe v
oboru, nebo
e) doklady podle § 7 odst. 5 písm. a),
b), c), d) nebo e) živnostenského
zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- ------------------------------------Výzkum, vývoj, výroba,
pro výzkum, vývoj, výrobu a zpracování
spolehlivost podnikatele nebo Český báňský úřad
*) § 1 odst. 5 zákona č. 451/1991
ničení, zneškodňování,
výbušnin: vysokoškolské vzdělání
statutárního orgánu nebo členů
Sb., kterým se stanoví některé
zpracování, nákup
ve studijním programu a studijním
statutárního orgánu*)
další předpoklady pro výkon
a prodej výbušnin
oboru zaměřeném na technické vědy nebo
některých funkcí ve státních
technologie;
orgánech a organizacích České
a Slovenské Federativní
pro ničení a zneškodňování výbušnin:
Republiky, České republiky
oprávnění nebo průkaz pyrotechnika
a Slovenské republiky
vydané obvodním báňským úřadem a věk
nejméně 21 let;
**) § 23, 35, 36 zákona
č. 61/1988 Sb., o hornické
pro nákup a prodej výbušnin: oprávnění
činnosti, výbušninách a o státní
nebo průkaz pyrotechnika nebo
báňské správě, ve znění zákona
střelmistra nebo odpalovače ohňostrojů
č.
542/1991 Sb.
vydané obvodním báňským úřadem nebo
oprávnění technického vedoucího
odstřelů vydané Českým báňským úřadem
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------Vývoj, výroba, opravy,
pro vývoj, výrobu, opravy, úpravy,
spolehlivost podnikatele nebo
pro vývoj, výrobu, ničení,
úpravy, přeprava,
znehodnocování a ničení zbraní:
statutárního orgánu nebo členů
znehodnocování střeliva
nákup, prodej,
a) vysokoškolské vzdělání ve studijním
statutárního orgánu*),
Český úřad pro zkoušení
půjčování, uschovávání,
programu a studijním oboru zaměřeném pro nabývání výbušnin
zbraní a střeliva
znehodnocování a ničení
na technické vědy nebo technologie a a výbušných předmětů**)
zbraní a střeliva
3 roky praxe v oboru, nebo
a provádění činností s nimi
b) vyšší odborné vzdělání v oboru
musí podnikatel nebo odpovědný
vzdělání zaměřeném na technické vědy zástupce podnikatele splňovat
nebo technologie a 3 roky praxe
odbornou způsobilost
v oboru, nebo
stanovenou pro obor výzkum,
c) střední vzdělání s maturitní
vývoj, ničení, zneškodňování,
zkouškou v oboru vzdělání
zpracování, nákup a prodej
s technickým zaměřením a 3 roky
výbušnin, a to přiměřeně
praxe v oboru, nebo
rozsahu živnostenského
d) střední vzdělání s výučním listem
oprávnění
v oboru vzdělání puškař nebo
nástrojař a 3 roky praxe v oboru,
nebo
e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
doklad o odborné kvalifikaci pro
příslušnou pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů,
zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže
a
tělovýchovy,
nebo
ministerstvem, do jehož působnosti
patří odvětví, v němž je živnost
provozována, a 4 roky praxe v
oboru;
pro nákup, prodej, přepravu, půjčování

------------------------------------*) § 1 odst. 5 zákona č. 451/1991
Sb.
**) § 21 odst. 1 a 2 zákona č.
61/1988 Sb. , ve znění zákona č.
542/1991 Sb.
***) pro vývoj, výrobu, ničení a
znehodnocování střeliva
§ 17 odst. 3 písm. k) zákona č. 156/2000 Sb.,
o ověřování střelných zbraní,
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, ve znění zákona č. 155/2010 Sb.
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a) vysokoškolské vzdělání ve studijním
programu a studijním oboru zaměřeném
na ekonomii, vojenství, policii,
technické vědy nebo technologie a 1
rok praxe v oboru, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru
vzdělání zaměřeném na ekonomii,
vojenství, policii, technické vědy
nebo technologie a 2 roky praxe v
oboru, nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou v oboru vzdělání
s technickým, ekonomickým, vojenským
nebo policejním zaměřením a 2 roky
praxe v oboru, nebo
d) střední vzdělání s výučním listem v
oboru vzdělání prodavač se
specializací na zbraně a střelivo
nebo v příbuzném oboru a 3 roky
praxe v obchodní činnosti se
zbraněmi a střelivem, nebo
e) střední vzdělání s výučním listem
v oboru vzdělání puškař nebo
nástrojař a 3 roky praxe v oboru
a nebo 1 rok praxe v obchodní
činnosti se zbraněmi a střelivem,
nebo
f) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
doklad o odborné kvalifikaci pro
příslušnou pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů,
zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví,
v němž je živnost provozována, a 4
roky praxe v oboru;
pro výrobu, opravy, úpravy,
znehodnocování a ničení střeliva:
odborná způsobilost stanovená pro
vývoj, výrobu, opravy, úpravy,
znehodnocování a ničení zbraní,
oprávnění nebo průkaz pyrotechnika a
věk nejméně 21 let;
pro vývoj střeliva:
vysokoškolské vzdělání ve studijním
programu a studijním oboru zaměřeném
na technické vědy nebo technologie,
studijní obor teorie a technologie
výbušnin a 3 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------Nákup a prodej,
a) vysokoškolské vzdělání ve studijním
bezúhonnost všech zaměstnanců
souhlas krajského ředitelství
půjčování, vývoj,
programu a studijním oboru zaměřeném (§ 6 odst. 2 zákona
Policie České republiky
výroba, opravy, úpravy,
na technické vědy, ekonomii,
č.
455/1991 Sb., ve znění
uschovávání,
vojenství nebo policii a věk nejméně zákona č.
155/2010 Sb.)
skladování, přeprava,
21 let, nebo
znehodnocování a ničení b) vyšší odborné vzdělání v oboru

------------------------------------§ 3 odst. 2 zákona č. 310/2006 Sb.,
o nakládání s některými
věcmi využitelnými k obranným a
bezpečnostním účelům na území
České republiky a o změně
některých dalších zákonů (zákon
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vědy, ekonomii, vojenství nebo
policii a věk nejméně 21 let, nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou nebo výučním listem v oboru
vzdělání s technickým, ekonomickým,
vojenským nebo policejním zaměřením
a věk nejméně 21 let, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
doklad o odborné kvalifikaci pro
příslušnou pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů,
zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy, nebo ministerstvem, do
jehož působnosti patří odvětví,
v němž je živnost provozována, a
l rok praxe v oboru a věk nejméně
21 let
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------pro distribuci pohonných
Výroba a zpracování
pro výrobu a zpracování paliv a maziv:
hmot celní úřad
Paliv a maziv
a) vysokoškolské vzdělání ve studijním
a distribuce
programu a studijním oboru zaměřeném
pohonných hmot
na chemii a 1 rok praxe v oboru, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou
v oboru vzdělání zaměřeném na chemii
a 3 roky praxe v oboru, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
doklad o odborné kvalifikaci pro
příslušnou pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů,
nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví,
v němž je živnost provozována, a
4 roky praxe v oboru, nebo
e) doklady podle § 7 odst. 5 písm. a),
b), c), d) nebo e) živnostenského
zákona;

bezpečnostního
materiálu

a)
b)
c)
d)

o nakládání s
materiálem)

------------------------------------Zákon č. 311/2006 Sb., o
pohonných hmotách a čerpacích
stanicích pohonných hmot a
o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o pohonných hmotách)

pro distribuci pohonných hmot:
vysokoškolské vzdělání a 1 rok
praxe v oboru, nebo
vyšší odborné vzdělání a 2 roky
praxe v oboru, nebo
střední vzdělání s maturitní
zkouškou a 3 roky praxe v oboru,
nebo
střední vzdělání a 4 roky praxe
v oboru

------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------Výroba tepelné energie a) vysokoškolské vzdělání ve studijním fyzická nebo právnická osoba,
Státní energetická
a rozvod tepelné
programu a studijním oboru zaměřeném která žádá o udělení koncese
inspekce
energie, nepodléhající
na technické vědy a 3 roky praxe v
a není držitelem licence
licenci*) realizovaná
oboru, nebo
na výrobu tepelné energie
ze zdrojů tepelné
b) vyšší odborné vzdělání v oboru
a licence na rozvod tepelné

------------------------------------*) zákon č.
458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu
státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých
zákonů (energetický zákon), ve

- 30 energie s instalovaným
výkonem jednoho zdroje
nad 50 kW

vzdělání s technickým zaměřením
a 6 roků praxe v oboru, nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou v oboru vzdělání
s technickým zaměřením a 6 roků
praxe v oboru;
u zdrojů tepelné energie do
instalovaného výkonu 1 MW včetně a
samostatného rozvodného zařízení
tepelné energie s instalovaným výkonem
do 1 MW včetně postačuje:
a) střední vzdělání s výučním listem v
oboru vzdělání s technickým
zaměřením a 3 roky praxe v oboru,
nebo
b) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
doklad o odborné kvalifikaci pro
provozování malých energetických
zdrojů vydaný zařízením
akreditovaným podle zvláštních
právních předpisů, zařízením
akreditovaným Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy,
nebo ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž je
živnost provozována

energie,*) musí prokázat, že
má technické předpoklady
k zajištění výkonu koncesované
činnosti,**) a že touto
činností nedojde k ohrožení
života a činnosti osob,
majetku či zájmu na ochranu
životního prostředí. Fyzická
nebo právnická osoba, která
žádá o udělení koncese, musí
mít uzavřeno pojištění
odpovědnosti.

znění pozdějších předpisů
**)
§ 9 vyhlášky č. 426/2005 Sb.,
o podrobnostech udělování licencí
pro podnikání v energetických
odvětvích

------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- ------------------------------------Silniční motorová
odborná způsobilost podle
dopravní úřad
zákon č.
111/1994 Sb., o silniční
doprava
§ 8a zákona č. 111/1994 Sb. u silniční
dopravě, ve znění pozdějších předpisů
- nákladní
motorové dopravy nákladní provozované
Nařízení Evropského parlamentu a Rady
provozovaná vozidly
vozidly nebo jízdními soupravami o
(ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října
nebo jízdními
největší povolené hmotnosti přesahující
2009, kterým se zavádějí společná
soupravami o největší 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě
pravidla týkající se závazných podmínek
povolené hmotnosti
zvířat nebo věcí, a osobní provozované
pro výkon povolání podnikatele
přesahující 3,5
vozidly určenými pro přepravu více než
v silniční dopravě a zrušuje se
tuny, jsou-li
9 osob včetně řidiče
směrnice Rady
96/26/ES
určeny k přepravě
zvířat nebo věcí,
- osobní
provozovaná
vozidly určenými
pro přepravu více
než 9 osob včetně
řidiče,
- nákladní
provozovaná vozidly
nebo jízdními
soupravami o největší
povolené hmotnosti
nepřesahující 3,5
tuny, jsou-li určeny
k přepravě zvířat
nebo věcí,
- osobní provozovaná
vozidly určenými pro
přepravu nejvýše 9 osob
včetně řidiče

- 31 ------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- ------------------------------------Vnitrozemská vodní
§ 33a zákona č. 114/1995 Sb.,
zákon č.
114/1995 Sb.,
Ministerstvo dopravy
o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona
o vnitrozemské plavbě, ve znění
doprava
č. 358/1999 Sb.
pozdějších předpisů
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- ------------------------------------Kontrolní testování
a) minimálně střední vzdělání
schválení provozovny
Státní rostlinolékařská správa
§ 65 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb.,
zařízení na ochranu
s maturitní zkouškou v oboru
o rostlinolékařské péči
rostlin
zaměřeném na rostlinolékařství,
a o změně některých souvisejících
ochranu rostlin, pěstitelství,
zákonů, ve znění zákona č. 199/2012 Sb.
zahradnictví, chmelařství,
vinohradnictví, lesnictví,
zemědělskou nebo lesnickou techniku,
nebo obecné zemědělství a 3 roky
praxe v obsluze a seřizování zařízení
pro aplikaci přípravků, nebo
b) minimálně střední vzdělání
s maturitní zkouškou a 4 roky
praxe v obsluze a seřizování
zařízení pro aplikaci přípravků
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- ------------------------------------Provádění
oprávnění nebo průkaz pyrotechnika bez
spolehlivost podnikatele nebo
*) § 1 odst. 5 zákona
pyrotechnického
rozlišení druhu pyrotechnického
statutárního orgánu nebo členů
č.
451/1991 Sb.
průzkumu
oprávnění a věk nejméně 21 let
statutárního orgánu*)
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- ------------------------------------Provádění veřejných
pro provádění veřejných dražeb
Ministerstvo pro místní rozvoj
§ 6 zákona č.
26/2000 Sb.,
dražeb
dobrovolných:
o veřejných dražbách, ve znění
dobrovolných
a) vysokoškolské vzdělání a 1 rok
zákona č.
315/2006 Sb.
nedobrovolných
praxe v dražební nebo realitní
činnosti, nebo
b) vyšší odborné vzdělání a 3 roky
praxe v dražební nebo realitní
činnosti, nebo
c) střední vzdělání a 5 let praxe
v dražební nebo realitní činnosti,
nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
doklad o odborné kvalifikaci pro
příslušnou pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů,
zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy, nebo ministerstvem, do
jehož působnosti patří odvětví,
v němž je živnost provozována, a 9
let praxe v dražební nebo realitní
činnosti, nebo
e) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j),
k), l) nebo m) živnostenského
zákona;
pro provádění veřejných dražeb
nedobrovolných:
a) vysokoškolské vzdělání a 3 roky
praxe v dražební nebo realitní
činnosti, nebo
b) vyšší odborné vzdělání a 4 roky
praxe v dražební nebo realitní
činnosti, nebo
c) střední vzdělání a 6 let praxe
v dražební nebo realitní činnosti,
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d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
doklad o odborné kvalifikaci pro
příslušnou pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů,
zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví,
v němž je živnost provozována, a 10
let praxe v dražební nebo realitní
činnosti, nebo
e) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j),
k), l) nebo m) živnostenského zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- ------------------------------------Provozování cestovní
a) vysokoškolské vzdělání ve
Ministerstvo pro místní
*) zákon č.
179/2006 Sb., o
kanceláře
studijním programu a studijním oboru
rozvoj**)
ověřování a uznávání výsledků
zaměřeném na cestovní ruch, nebo
dalšího vzdělávání a o změně
b) vyšší odborné vzdělání v oboru
některých zákonů(zákon o uznávání
vzdělání zaměřeném na cestovní ruch,
výsledků dalšího vzdělávání)
nebo
c) střední vzdělání s maturitní
**) zákon č.
159/1999 Sb.,
zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
o některých podmínkách podnikání
na cestovní ruch, nebo
v oblasti cestovního ruchu
d) vysokoškolské vzdělání a 1 rok
a o změně zákona č. 40/1964 Sb.,
praxe v oboru, nebo
občanský zákoník, ve znění
e) vyšší odborné vzdělání a 3 roky
pozdějších předpisů, a zákona č.
praxe v oboru, nebo
455/1991 Sb., o živnostenském
f) střední vzdělání s maturitní
podnikání (živnostenský zákon),
zkouškou a 6 let praxe v oboru, nebo
ve znění pozdějších předpisů
g) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
doklad o odborné kvalifikaci pro
příslušnou pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů,
zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví,
v němž je živnost provozována, a 6
let praxe v oboru, nebo
h) doklad o profesní kvalifikaci pro
provozování cestovní kanceláře podle
zvláštního právního předpisu*) a 2
roky praxe v oboru
i) doklady podle § 7 odst. 5
písm. b),c), f), g), h) nebo i)
živnostenského zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- ------------------------------------Ostraha
majetku a
osob

a) vysokoškolské vzdělání, nebo
b) vyšší odborné vzdělání právnického,
bezpečnostního nebo obdobného
zaměření, nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou v oboru bezpečnostním
nebo právním a 3 roky praxe
v oboru, nebo
d) střední vzdělání s maturitní

spolehlivost podnikatele,
statutárního orgánu nebo
členů statutárního
orgánu**) a bezúhonnost
všech osob, které pro
podnikatele předmětnou
činnost vykonávají
(§ 6 odst. 2 zákona
č.
455/1991 Sb.,

-

*) zákon č. 179/2006 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů,
**) § 1 odst. 5 zákona
č.
451/1991 Sb.
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a osvědčení o rekvalifikaci
nebo jiný doklad o odborné
kvalifikaci pro příslušnou pracovní
činnost vydaný zařízením
akreditovaným podle zvláštních
právních předpisů, zařízením
akreditovaným Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy, nebo
ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž
je živnost provozována, nebo
e) střední vzdělání s maturitní
zkouškou, 3 roky praxe v oboru a
profesní kvalifikace pro činnost
strážný podle zvláštního právního
předpisu*)

ve znění zákona č.
155/2010 Sb.)

-

-

-

-

-

-

-

-

------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- ------------------------------------a) vysokoškolské vzdělání a 1 rok
Služby
spolehlivost podnikatele,
*) zákon č. 179/2006 Sb.,
praxe v oboru, nebo
soukromých
statutárního orgánu nebo
ve znění pozdějších předpisů
b) vyšší odborné vzdělání
**) § 1 odst. 5 zákona
detektivů
členů statutárního orgánu**)
právnického, bezpečnostního
a bezúhonnost všech osob,
č. 451/1991 Sb.
nebo obdobného zaměření a
které pro podnikatele
1 rok praxe v oboru, nebo
předmětnou činnost
nebo právním a 3 roky praxe, nebo
vykonávají
c) střední vzdělání s maturitní
(§ 6 odst. 2 zákona
zkouškou v oboru bezpečnostním
č. 455/1991 Sb.,
nebo právním a 3 roky praxe
ve znění zákona č.
v oboru, nebo
155/2010 Sb.)
d) střední vzdělání s maturitní
zkouškou, 3 roky praxe v oboru
a osvědčení o rekvalifikaci nebo
jiný doklad o odborné kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost
vydaný zařízením akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů,
zařízením akreditovaným Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy, nebo
ministerstvem, do jehož působnosti
patří odvětví, v němž je živnost
provozována, nebo
e) střední vzdělání s maturitní
zkouškou, 3 roky praxe v oboru
a profesní kvalifikace pro činnost
detektiv koncipient podle zvláštního
právního předpisu*)
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- ------------------------------------Poskytování technických a) vysokoškolské vzdělání ve studijním
bezúhonnost všech osob,
služeb k ochraně
programu a studijním oboru zaměřeném které pro podnikatele
majetku a osob
na strojírenství, elektrotechniku,
předmětnou činnost vykonávají
telekomunikace nebo výpočetní
(§ 6 odst. 2 zákona č.
techniku a 1 rok praxe v oboru, nebo
455/1991 Sb.,
ve
znění
b) vyšší odborné vzdělání v oboru
zákona č.
155/2010 Sb.)
vzdělání zaměřeném na strojírenství,
elektrotechniku, telekomunikace nebo
výpočetní techniku a 2 roky praxe
v oboru, nebo
c) střední vzdělání s maturitní
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na strojírenství, elektrotechniku,
telekomunikace nebo výpočetní
techniku a 2 roky praxe v oboru,
nebo
d) střední vzdělání s výučním listem
v oboru vzdělání zaměřeném na
strojírenství, elektrotechniku,
telekomunikace nebo výpočetní
techniku a 3 roky praxe v oboru,
nebo
e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
doklad o odborné kvalifikaci pro
příslušnou pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů,
zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví,
v němž je živnost provozována, a 4
roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- ------------------------------------Vedení spisovny
a) vysokoškolské vzdělání a 1 rok
schválení provozovny a
Státní oblastní archiv
§ 68 odst. 4 zákona č. 499/2004 Sb.,
praxe v administrativě, nebo
bezúhonnost všech zaměstnanců
příslušný podle místa
o archivnictví a spisové
b) vyšší odborné vzdělání a 2 roky
(§ 6 odst. 2
provozovny
službě a o změně některých zákonů
praxe v administrativě, nebo
zákona č.
455/1991 Sb.,
c) střední vzdělání s maturitní
ve znění zákona č. 155/2010
zkouškou a 3 roky praxe
Sb.)
v administrativě, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
doklad o odborné kvalifikaci pro
příslušnou pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů,
zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy, nebo ministerstvem, do
jehož působnosti patří odvětví,
v němž je živnost provozována, a 4
roky praxe v administrativě
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- ------------------------------------Provozování střelnic
a) vysokoškolské vzdělání ve studijním
spolehlivost podnikatele nebo
*) § 1 odst. 5 zákona
a výuka a výcvik ve
programu a studijním oboru zaměřeném statutárního orgánu nebo členů
č.
451/1991 Sb.
střelbě se zbraní
na vojenství, policii nebo tělesnou statutárního orgánu*)
kulturu, tělovýchovu a sport a 2
roky praxe v řízení střeleb nebo
provozování střelnic, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru
vzdělání zaměřeném na vojenství,
policii nebo tělesnou kulturu,
tělovýchovu a sport a 2 roky praxe v
řízení střeleb nebo provozování
střelnic, nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
na vojenství nebo policii a 2 roky
praxe v řízení střeleb nebo
provozování střelnic, nebo
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střeleb a 3 roky praxe v řízení
střeleb nebo provozování střelnic
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------Provádění trhacích
a) oprávnění nebo průkaz střelmistra
spolehlivost podnikatele nebo
a ohňostrojných prací
vydané obvodním báňským úřadem*),
statutárního orgánu nebo členů
statutárního orgánu**)
nebo
b) oprávnění technického vedoucího
odstřelů vydané Českým báňským
úřadem*), nebo
c) oprávnění nebo průkaz odpalovače
ohňostrojů vydané obvodním báňským
úřadem*)
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------Provozování pohřební
§ 6 odst. 2 zákona č. 256/2001 Sb.,
krajské hygienické
služby
o pohřebnictví a o změně některých
stanice
zákonů

------------------------------------*)
§ 35 a 36 zákona č. 61/1988 Sb.,
ve znění zákona 542/1991 Sb.
**) § 1 odst. 5 zákona
č.
451/1991 Sb.

------------------------------------§ 6 odst. 4 zákona č. 256/2001 Sb.,
o pohřebnictví a o změně
některých zákonů, ve znění zákona
č.
67/2006 Sb.
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- ------------------------------------Provádění balzamace
§ 10 odst. 2 zákona č. 256/2001 Sb., o
krajské hygienické stanice
§ 10 odst. 4 zákona č. 256/2001 Sb.,
a konzervace
pohřebnictví a o změně některých
o pohřebnictví a o změně
zákonů
některých zákonů, ve znění zákona
č.
320/2002 Sb.
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- ------------------------------------Provozování krematoria
§ 13 odst. 2 zákona č. 256/2001 Sb., o
krajské hygienické stanice
§ 13 odst. 4 zákona
pohřebnictví a o změně některých
č.
256/2001 Sb., o pohřebnictví
zákonů,
a o změně některých zákonů, ve
ve znění zákona č.
67/2006 Sb.
znění zákona č.
67/2006 Sb.
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------

