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ZÁKON
ze dne … 2013,
kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích
pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných
hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o pohonných hmotách
Čl. I
Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění zákona
č. 575/2006 Sb., zákona č. 107/2007 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.,
zákona č. 91/2011 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se mění takto:
1.

V § 2 písmeno j) zní:

„j) distributorem pohonných hmot osoba, která prodává nebo je oprávněna prodávat pohonné
hmoty na území České republiky, s výjimkou
1. prodeje pohonných hmot z čerpací stanice,
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.“.
2.

§ 4a a § 4b se včetně nadpisů zrušují.

3.

Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní:
„§ 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.“.
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Za § 6 se vkládají nové § 6a až 6n, které včetně nadpisů znějí:
„§ 6a
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
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delší než 3 měsíce.
(2) Pokud je osoba, která musí splňovat podmínku spolehlivosti, občanem České
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.
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Podmínky registrace
(1) Podmínkami registrace jsou:
a) bezdlužnost,
b) živnostenské oprávnění pro distribuci pohonných hmot,
c) skutečnost, že nebyl distributorovi pohonných hmot vysloven zákaz činnosti 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.
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republiky nebo jiným správcem daně vedeno řízení, jehož výsledkem může být rozhodnutí o
stanovení peněžitého plnění.
(4) Dojde-li k pravomocnému zrušení nebo k zániku registrace distributora 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 o 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.
a)
b)
c)
d)
e)

(2) Celní úřad zruší registraci, pokud
distributor pohonných hmot na výzvu celního úřadu nezajistí ve stanovené lhůtě opětovné
splnění podmínek registrace,
nejsou splněny podmínky registrace, k jejichž opětovnému splnění celní úřad distributora
pohonných hmot nevyzývá,
není splněna podmínka spolehlivosti osobami uvedenými v § 6a odst. 3 písm. a) až c),
insolvenční soud zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku distributora
pohonných hmot, nebo
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.“.
5.

Nad § 7 se vkládá nadpis, který zní: „Působnost správních orgánů“.

6.

V § 7 odst. 3 se slova „§ 4a odst. 1, 5 a 7 a“ zrušují.

7.

V § 7 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „, § 5a a povinností v souvislosti s
registrací distributora pohonných hmot“.

8.

V § 9 odstavce 8 a 9 znějí:

„(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.“.
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V § 9 odst. 10 se na konci textu písmena a) doplňují slova „nebo odstavce 8 nebo
odstavce 9“.

10.

V § 9 odst. 10 písm. b) se slova „, odstavce 4“ nahrazují slovy „nebo odstavce 4“ a
slova „, odstavce 8 písm. a) nebo odstavce 9“ se zrušují.

11.

V § 9 odst. 10 písm. c) se slova „, odstavce 6 nebo odstavce 8 písm. b)“ nahrazují slovy
„nebo odstavce 6“.

12.

V § 9 se doplňuje odstavec 11, který zní:

„(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.“.
13.

V § 11 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Distributor pohonných hmot, který byl zapsán v registru distributorů pohonných
hmot podle zákona č. 311/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, se považuje za distributora pohonných hmot registrovaného podle
zákona č. 311/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a
to po dobu 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Pokud distributor pohonných hmot podle bodu 1 do 1 měsíce ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona podá přihlášku k registraci a poskytne kauci podle § 6i
zákona č. 311/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
považuje se za distributora pohonných hmot registrovaného podle zákona
č. 311/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to do
dne předcházejícího dni pravomocného ukončení registračního řízení.
3. Nesplní-li distributor pohonných hmot podmínky podle bodu 2, považuje se za
distributora pohonných hmot, jehož registrace byla zrušena dnem následujícím po
uplynutí 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
4. Pokud bude přihláška k registraci podle bodu 2 zamítnuta, považuje se distributor
pohonných hmot dnem nabytí právní moci zamítavého rozhodnutí za distributora
pohonných hmot, jehož registrace byla zrušena.
5. Pokud distributor pohonných hmot podal do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona žádost o živnostenské oprávnění pro distribuci pohonných hmot,
nesmí být přihláška k registraci podle bodu 2 zamítnuta z důvodu neplnění podmínky
podle § 6g odst. 1 písm. b) zákona č. 311/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, před rozhodnutím živnostenského úřadu o této žádosti.
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Změna živnostenského zákona
Čl. III
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993
Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona
č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb.,
zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb.,
zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb.,
zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998
Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona
č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb.,
zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000
Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona
č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb.,
zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000
Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona
č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb.,
zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002
Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona
č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb.,
zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003
Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona
č. 257/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb.,
zákona č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 215/2005
Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 358/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb.,
zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006
Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona
č. 212/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb.,
zákona č. 315/2006 Sb., zákona č.160/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 270/2007
Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona
č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č.155/2010
Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona
č.73/2011Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 351/2011 Sb.,
zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 53/2012
Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č.169/2012 Sb., zákona č.167/2012 Sb., zákona
č. 199/2012 Sb., zákona č. 201/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 428/2011 Sb.,
zákona č. 221/2012 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., se mění takto:
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V příloze č. 2 VÁZANÉ ŽIVNOSTI se předmět podnikání „Výroba a zpracování paliv
a maziv“ zrušuje.

2.

V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI se za předmět podnikání „Nákup a prodej,
půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava,
znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu“ vkládá nový předmět podnikání,
který zní: „Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot“.

3.

V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI u předmětu podnikání „Výroba a
zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot“ ve druhém sloupci text zní:

„pro výrobu a zpracování paliv a maziv:
a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru 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;
a)
b)
c)
d)
4.

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“.
V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI u předmětu podnikání „Výroba
a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot“ ve čtvrtém sloupci text zní:

„pro distribuci pohonných hmot celní úřad“.
5.

V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI u předmětu podnikání „Výroba
a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot“ v pátém sloupci text zní:

„Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších
předpisů“.
Čl. IV
Přechodná ustanovení
1. Podnikatel, který je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn vyrábět a
zpracovávat paliva a maziva anebo prodávat pohonné hmoty, může po účinnosti

- 10 tohoto zákona v uvedené činnosti pokračovat po dobu 1 měsíce ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona. Požádá-li podnikatel v této lhůtě živnostenský úřad
o koncesi pro „Výrobu a zpracování paliv a maziv a distribuci pohonných hmot“
v úplném nebo částečném rozsahu předmětu podnikání a doloží doklady
požadované podle nové právní úpravy, nemá-li je živnostenský úřad k dispozici
z předchozích řízení, může ve výrobě a zpracování paliv a maziv a v prodeji
pohonných hmot jinde než na čerpací stanici na základě oprávnění podle věty
první pokračovat do doby pravomocného rozhodnutí o udělení koncese, nebo
o zamítnutí žádosti o koncesi anebo o zastavení řízení. Marným uplynutím lhůty
k podání žádosti o koncesi právo vyrábět a zpracovávat paliva a maziva a
prodávat pohonné hmoty jinde než na čerpací stanici podnikateli zaniká.
2. Přijetí žádosti o koncesi podle bodu 1 nepodléhá správnímu poplatku.
ČÁST TŘETÍ
Zrušovací ustanovení
Čl. V
Vyhláška č. 103/2011 Sb., o registraci distributorů pohonných hmot, se zrušuje.
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
Čl. VI
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého měsíce po jeho vyhlášení.
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Důvodová zpráva
I. Obecná část
Zhodnocení platné právní úpravy
Podle veřejně publikovaných odhadů Generálního finančního ředitelství přichází stát ročně na
daňových únicích v souvislosti s obchodem s pohonnými hmotami o 5 až 8 miliard Kč.
Princip těchto daňových úniků spočívá nejčastěji v krácení daně z přidané hodnoty při nákupu
pohonných hmot z jiných členských států Evropské unie formou řetězových obchodů mezi
skupinou spřízněných společností, z nichž jedna při prodeji v rámci řetězce nepřizná,
resp. neuhradí příslušnou daň z přidané hodnoty na výstupu a druhá ze společností jakožto
kupující od státu inkasuje odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu. Během jedné dodávky si
pohonnou hmotu účelově přeprodá i několik takových účelově založených společností.
Některé z těchto společností, které už přiznaly daň, před jejím zaplacením cíleně zbankrotují,
eventuálně jsou zrušeny a likvidovány apod. Společným znakem těchto deliktů je právě
obchodování prostřednictvím účelově založených obchodních společností, které jsou v
obchodech jak výše uvedeno zapojeny pouhých několik měsíců, či týdnů a poté jsou
nahrazeny jinými. Statutárními orgány těchto společností jsou většinou tzv. „bílí koně“.
Zainteresovaná ministerstva se v posledních třech letech pokusila o eliminaci výše popsané
trestné činnosti přijetím celé řady legislativních opatření, bohužel efekt těchto opatření je
pouze částečný a trestná činnost probíhá i nadále.
Obchodování s pohonnými hmotami lze v současné době provozovat na základě volné
živnosti (výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona),
přičemž získání tohoto živnostenského oprávnění pro právnickou osobu s sebou nenese
povinnost splnit jakékoliv specifické předpoklady nebo podmínky ani vzhledem k právnické
osobě, ani vzhledem k fyzickým osobám, jejichž prostřednictvím je obchodní činnost
prováděna. Z tohoto pohledu je vstup účelových společností do odvětví obchodování
s pohonnými hmotami zcela volný a nekontrolovatelný.
Určitá míra regulace spočívající v povinnosti obchodníků oznámit zahájení své činnosti a
nakupovat pohonné hmoty v tuzemsku pouze od registrovaných distributorů již existuje a je
stanovena v § 4a a 4b zákona o pohonných hmotách, nicméně proces registrace distributorů je
zatím formalistický a rigidní, přičemž zápis do registru distributorů pohonných hmot je
v podstatě nárokový a platná legislativa dosud neposkytuje pružný mechanismus výmazu
problematických subjektů. Stávající systém umožňuje vznik stovek účelově založených
společností, které dnes tvoří desítky procent společností v současném registru distributorů.
Tyto společnosti často mnoho měsíců čekají na svou úlohu v obchodním řetězu s cílem
odehrát svou úlohu při krácení daně z přidané hodnoty.
Současná právní úprava distribuce pohonných hmot tak nezajišťuje efektivní prevenci proti
majetkovým deliktům spáchaným v přímé souvislosti s provozováním činnosti distribuce
pohonných hmot.

Principy nové právní úpravy
Základním principem nové právní úpravy je stanovení parametrů a podmínek, při jejichž
splnění bude osoba oprávněna zahájit a vykonávat činnost distribuce pohonných hmot. Mezi
tyto podmínky patří bezdlužnost vůči orgánům finanční a celní správy a neexistence

- 12 nedoplatku na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
a na pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, spolehlivost distributora, jeho odborného
zástupce (byl-li ustanoven) a jeho statutárních orgánů (v případě distributorů - právnických
osob), a dále složení kauce ve stanovené výši.
Navržená kauce omezí vznik a zneužívání účelově založených společností, které hrají zásadní
roli ve všech známých kriminálních deliktech na trhu s pohonnými hmotami v České
republice. Nejčastější model využívá řadu účelově založených společností, z nichž některá
krátí daň, životnost těchto účelových společností se počítá v řádech týdnů. Tyto společnosti
nedisponují vlastními účty ani finanční hotovostí a fungují jako prázdné schránky. Veškerá
finanční hotovost je okamžitě přesměrovávána na zahraniční účty organizátorů. Navrhovaná
kauce a ostatní opatření tento mechanismus pro potenciální pachatele prodraží tak, že jeho
využívání bude „ekonomicky“ neefektivní. Model kauce i její výše kopíruje podobné instituce
z některých zemí EU, např. Francie, Estonsko, Maďarsko.
Prodávat pohonné hmoty jinde než na čerpací stanici bude moci distributor pohonných hmot
na základě živnostenského oprávnění k provozování koncesované živnosti. S ohledem na
princip proporcionality a na skutečnost, že i výrobci a zpracovatelé paliv a maziv jsou
oprávněni prodávat pohonné hmoty, navrhuje se zavést novou koncesovanou živnost
s předmětem podnikání „Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot“
a stávající vázanou živnost „Výroba a zpracování paliv a maziv“ zrušit. Jako podmínku
vstupu do podnikání se kromě všeobecných podmínek provozování živnosti navrhuje
požadovat i splnění podmínky odborné způsobilosti, a to rozdílně pro výrobu a zpracování
paliv a maziv, kde je kladen důraz na vzdělání v oboru chemie, a pro distribuci pohonných
hmot, kde je podle dosaženého stupně vzdělání stanovena délka požadované odborné praxe.
Pro distribuci pohonných hmot se ke koncesi bude vyjadřovat celní úřad, který bude zkoumat,
zda jsou splněny podmínky spolehlivosti.
Zápis distributora do registru distributorů pohonných hmot podle navrhované úpravy již
nebude probíhat automaticky na základě pouhého oznámení. V rámci registračního řízení
bude příslušný orgán (celní úřad) nově posuzovat splnění uvedených podmínek a dodržení
těchto podmínek bude sledováno i průběžně po dobu účinnosti registrace distributora.
Vzhledem k tomu, že dochází k zavedení koncesované živnosti pro distribuci pohonných
hmot, pro jejíž získání je zapotřebí kladné stanovisko celního úřadu, které celní úřad vydá
pouze v případě, že distributor pohonných hmot splní podmínku spolehlivosti, nebude
podmínka spolehlivosti při registraci obligatorně znovu zkoumána; bude na zvážení celního
úřadu, zda v průběhu registračního řízení trvání spolehlivosti přezkoumá.
V neposlední řadě stanoví nová právní úprava celnímu úřadu oprávnění z moci úřední zrušit
registraci distributora pohonných hmot. Důvodem pro zrušení registrace z moci úřední může
být to, že osoba přestala vykonávat činnost distributora nebo přestala splňovat zákonem
stanovené podmínky pro registraci a opětovné splnění těchto podmínek nezajistila ani
v přiměřené stanovené lhůtě. V určitých neodkladných případech pak bude celní úřad
oprávněn zrušit registraci okamžitě. Tato úprava pak navazuje na již připravenou novelu
zákona o DPH, která od 1. ledna 2013 rozšiřuje ručení odběratele za odvod DPH na případy
nákupu pohonných hmot od osob neregistrovaných v registru distributorů (nejedná-li se o
prodej pohonných hmot na čerpací stanici). Vedle zrušení registrace nová právní úprava
počítá také se zánikem registrace ex lege v případě zániku živnostenského oprávnění pro
distribuci pohonných hmot.
Tento postup by pak měl zajistit, že v registru distributorů budou registrovány pouze subjekty,
které se zabývají obchodováním s pohonnými hmotami a jejichž dosavadní činnost a
kapitálové vybavení předpokládá zájem o dlouhodobou činnost v této oblasti. Již

- 13 projednávaná novela zákona o DPH pak zajišťuje minimalizaci zájmu ostatních subjektů o
obchodování s pohonnými hmotami se subjekty, které nejsou v registru distributorů
pohonných hmot registrovány.
Hlavním pozitivním aspektem navrhované zákonné úpravy je její širokospektrálnost, kdy
zásadním způsobem usměrňuje tržní odvětví, ve kterém Česká republika, v celé řadě
kriminálních vln, od devadesátých let do současnosti, přišla o stovky miliard korun.
Regulatorní opatření omezí vznik dalších podobných kriminálních mechanismů na trhu
s pohonnými hmotami, případně přispěje k jejich rychlejšímu řešení.

Nároky na státní rozpočet, rozpočty krajů a obcí
Návrh zákona nemá dopady na státní rozpočet, ani na rozpočty krajů a obcí.

Soulad s ústavním pořádkem ČR a s mezinárodními smlouvami podle čl. 10
Ústavy ČR
Návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem i s mezinárodními smlouvami, které jsou
součástí právního řádu České republiky.
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II. Zvláštní část

K části první - změna zákona o pohonných hmotách
K člán k u I:
K bodu 1

(§ 2 písm. j))

S ohledem na zavedení koncese pro distribuci pohonných hmot dochází k úpravě v definici
distributora pohonných hmot tak, aby bylo zřejmé, že distributorem pohonných hmot a tedy
tím, kdo může žádat o registraci je osoba, která je držitelem koncese na distribuci pohonných
hmot anebo fakticky pohonné hmoty na území České republiky prodává.
Rozšířením textu písmena j) v bodě 2 se zajišťuje beztrestnost nahodilého prodeje pohonných
hmot v objemu do 20 l v situacích tzv. občanské/sousedské výpomoci. Jde o ojedinělé
případy, kdy občan přeprodá jinému, nacházejícímu se v nouzi, menší objem pohonných hmot
například na silnici, kdy druhému řidiči cestou dojdou pohonné hmoty dříve, než dorazí k
nejbližší čerpací stanici. Rovněž případy sousedské výpomoci při obstarání pohonných hmot
např. do zahradní techniky druhé osobě bez toho, že by tato musela pro malé množství
pohonných hmot neekonomicky dojet na vzdálenou čerpací stanici. Objem 20 litrů byl zvolen
na základě praxe, kdy tento představuje maximální objemem přenosných kanystrů, které se
pro účely převozu pohonných hmot mimo nádrže vozidel vyrábí a užívají.
Úprava v bodě 3, která se týká stlačeného zemního plynu, vyplývá z toho, že stlačený zemní
plyn je distribuován k místu prodeje naprosto odlišným způsobem od motorové nafty či
automobilových benzinů, a to potrubními rozvody plynárenské soustavy. Navíc fyzická či
právnická osoba, která jej takto prodává je držitelem licence na obchod s plynem dle
energetického zákona a k udělení této licence musí Energetickému regulačnímu úřadu
prokázat splnění obdobných podmínek, jako prokazují distributoři pohonných hmot v rámci
své registrace nebo v rámci žádosti o udělení koncese.
K bodu 2

(§ 4a, § 4b)

Jedná se o legislativně technickou změnu v souvislosti s nově navrženou úpravou registrace
distributorů pohonných hmot v § 6a až § 6l.
K bodu 3

(§ 5a)

Stanovená povinnost distributora pohonných hmot a provozovatele čerpací stanice nakupovat
na území České republiky pohonné hmoty pouze od osoby zapsané (nově registrované) jako
distributor pohonných hmot zůstává v navrhovaném § 5a zachována (dosavadní § 4a odst. 7).
Povinnost distributora pohonných hmot a provozovatele čerpací stanice nakupovat na území
České republiky pohonné hmoty „na čerpacích stanicích“ je v navrhovaném § 5a
modifikována. Podle současné právní úpravy je distributor pohonných hmot a provozovatel
čerpací stanice povinen nakupovat pohonné hmoty pouze dále od osoby zapsané v evidenci
čerpacích stanic. Vzhledem k tomu, že evidence čerpacích stanic vedená Ministerstvem
průmyslu a obchodu je neveřejným seznamem, z něhož se zveřejňují pouze adresa čerpací
stanice, případně jiné údaje určující její polohu, datum uvedení a ukončení provozu čerpací
stanice, a nikoliv údaje o vlastníku/provozovateli čerpací stanice, zpřesňuje se původní
ustanovení tak, že distributor pohonných hmot je povinen nakupovat pohonné hmoty pouze na
čerpací stanici zapsané v evidenci čerpacích stanic.

- 15 K bodu 4

(§ 6a až 6n)

Ve vkládaných ustanoveních § 6a až 6n se nově upravují podmínky distribuce pohonných
hmot a dále registrační řízení distributorů pohonných hmot, a to od podání přihlášky
k registraci do rozhodnutí o registraci, podmínky registrace, zrušení a zánik registrace a
registr distributorů pohonných hmot. Tato konstrukce úpravy registrace distributorů
pohonných hmot našla inspiraci v novém zákoně o povinném značení lihu, který byl na
podzim letošního roku rozeslán do vnějšího připomínkového řízení a u něhož se předpokládá
nabytí účinnosti v první polovině roku 2013.
Nová úprava registrace distributorů pohonných hmot přináší několik zásadních změn. První
z nich je podřízení registračního řízení procesnímu režimu daňového řádu. Podle
předloženého návrhu bude právní úprava tvořena pouze pravidly, která překračují rámec
obecné úpravy v daňovém řádu a jsou tedy vůči ní v postavení speciality. Zde je nutné zmínit,
že navržená úprava registrace vychází z nové úpravy registračního řízení, kterou obsahuje
novela daňového řádu obsažená v zákoně č. 458/2011 Sb. Tato nová úprava registrace
v daňovém řádu opouští stávající pojetí registrace, které do značné míry obsahovalo pravidla
úzce navazující na registraci k dani z příjmů (což bylo v rozporu s postavením daňového řádu
jako obecného procesního předpisu upravujícího správu všech daní). Nově se předpokládá, že
daňový řád stanoví pouze obecný procesní postup registračního řízení, přičemž úprava
podmínek registrace a dalších jejích aspektů svázaných s jednotlivými daněmi bude nadále v
působnosti jednotlivých hmotněprávních daňových předpisů. Tento návrh zákona z tohoto
principu rovněž vychází a je tedy koncipován tak, že ve vztahu k obecné úpravě registrace
v daňovém řádu bude plnit úlohu oné speciální hmotněprávní úpravy.
Další zásadní změnou je stanovení podmínek pro registraci distributora pohonných hmot.
Podle předkládané úpravy se tak registrovaným distributorem pohonných hmot stane pouze
ten, který splní podmínky stanovené v § 6g, tedy, bezdlužnost, existence živnostenského
oprávnění pro distribuci pohonných hmot, skutečnost, že mu nebyl vysloven zákaz činnosti
znemožňující výkon jeho činnosti, skutečnost, že distributor není v likvidaci nebo v úpadku, a
existence kauce.
Mezi změny oproti stávajícímu stavu lze zahrnout také skutečnost, že nově bude distributor
pohonných hmot registrován rozhodnutím, zatímco současná právní úprava pro registraci
vyžadovala pouze ohlášení, na základě kterého bylo vydáno potvrzení.
Na rozdíl od výše uvedených změn zůstane i podle nově navržené úpravy povinnost
distributora pohonných hmot registrovat se u celního úřadu. Také Generální ředitelství cel
bude nadále tím, kdo povede registr distributorů pohonných hmot.
K § 6a (podmínky distribuce pohonných hmot):
K žádosti o koncesi případně k ustanovení odpovědného zástupce dává stanovisko celní
úřad, který zkoumá, zda žadatel o koncesi, statutární orgán nebo členové statutárního
orgánu žadatele - právnické osoby a ustanovený odpovědný zástupce splňují podmínku
spolehlivosti. Pokud tyto osoby podmínku spolehlivosti splňují, vydává celní úřad
souhlasné stanovisko. V opačném případě vydává nesouhlasné stanovisko s příslušným
odůvodněním.
Odstavec 3 stanoví, že podmínka spolehlivosti musí být splněna po celou dobu trvání
živnostenského oprávnění pro distribuci pohonných hmot u držitele koncese pro distirbuci
pohonných hmot, statutárního orgánu nebo členy statutárního orgánu a odpovědným
zástupcem.
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V§6b odstavci 1 a 2 se stanoví kritéria pro posouzení spolehlivosti fyzické osoby a
právnické osoby. Do distribuce pohonných hmot by neměl být umožněn vstup osobám,
které neskýtají dostatečné záruky, že budou činnost provádět v souladu s právními
předpisy. Překážkou možnosti získat koncesi na distribuci pohonných hmot je skutečnost,
že osoba není bezúhonná. Bezúhonnou je pouze ta osoba, která nebyla pravomocně
odsouzená pro úmyslný trestný čin majetkové povahy v případě fyzické osoby nebo
pravomocně odsouzena pro trestný čin majetkové povahy v případě právnické osoby,
pokud se na ně nehledí, jakoby nebyly odsouzeny. Dále se fyzická i právnická osoba
nepovažuje za spolehlivou, pokud v posledních 3 letech závažným způsobem porušila
daňové nebo celní předpisy nebo zákon č. 311/2006 Sb. (závažnost tohoto porušení musí
být v konkrétním případě najisto postavena prostřednictvím správního uvážení a
dostatečného odůvodnění rozhodnutí celního úřadu - bude-li toto porušení konstatováno,
nepovažuje se osoba bez dalšího za spolehlivou; závažným porušením předpisů přitom
může být i jejich opakované porušení). Daňovými a celními předpisy se zde rozumí nejen
právní předpisy České republiky (včetně podzákonných právních předpisů), ale též přímo
použitelné předpisy Evropské unie.
Úprava odstavce 3 směřuje na osobu, která je statutárním orgánem právnické osoby nebo
členem statutárního orgánu. V případě, že právnická osoba závažně porušila daňové nebo
celní předpisy nebo zákon č. 311/2006 Sb., je konstruována fikce, že i osoba, která byla
statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu této právnické osoby v době tohoto
závažného porušení, přestává na základě tohoto ustanovení splňovat podmínku
spolehlivosti.
Úprava odstavce 4 směřuje na osobu, která je odpovědným zástupce fyzické nebo
právnické osoby podnikající v distribuci pohonných hmot. V případě, že tato osoba
závažně porušila zákon č. 311/2006 Sb., je konstruována fikce, že i osoba, která byla
odpovědným zástupem distributora v době tohoto závažného porušení, přestává na
základě tohoto ustanovení splňovat podmínku spolehlivosti.
K § 6c (prokazování bezúhonnosti):
Ustanovení § 6c obsahuje úpravu prokazování bezúhonnosti. V případě, že osoba, která
musí splňovat podmínku spolehlivosti, je občanem České republiky nemusí dokládat svou
bezúhonnost výpisem z Rejstříku trestů, jelikož orgány Celní správy České republiky mají
v souladu se zákonem č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, upravenou možnost
do něj nahlížet a zjistit si tedy tuto informaci samy. Výjimkou je občan České republiky,
který se v posledních 3 letech zdržoval na území jiného státu déle než 3 měsíce. Ten bude
muset v souladu s odstavcem 2 přiložit výpis z evidence trestů daného státu.
Cizinec bude muset v souladu s odstavcem 1 bezúhonnost prokázat připojením zákonem
vymezené písemnosti k žádosti o živnostenské oprávnění pro distribuci pohonných hmot
(a to kumulativně dokladu od státu, jehož je cizinec státním příslušníkem, a od státu, kde
se cizinec v zákonem předvídaném rozsahu zdržoval). Obdobně se bude postupovat
v případě právnické osoby, která nemá sídlo na území České republiky.
Specifikum lze v odstavci 3 nalézt pro občana Evropské unie, který bezúhonnost může
prokázat jinou písemností než písemností uvedenou v odstavcích 1 nebo 2.
Odstavec 4 umožňuje v případě, že stát nevydává výpis z evidence trestů nebo
rovnocennou písemnost, jejich nahrazení čestným prohlášením učiněným před notářem
nebo orgánem daného státu. Toto čestné prohlášení nesmí být starší než 3 měsíce.
Obdobná konstrukce je součástí již platné úpravy živnostenského zákona - srov. § 46
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V odstavci 5 se zakládá povinnost distributora pohonných hmot předložit na výzvu
celního úřadu písemnosti uvedené v odstavcích 1 až 4 prokazující bezúhonnost. Vzhledem
k tomu, že podmínka spolehlivosti, jejíž podmnožinou je bezúhonnost, je podmínkou
kontinuální, je nutné zakotvit právní rámec pro její kontrolu v případech, že bude mít celní
úřad důvodné pochybnosti o bezúhonnosti osob uvedených v odstavcích 1 až 4 ve vztahu
k zahraničí. Délku lhůty obecně upravuje ustanovení § 32 daňového řádu. Jen zcela
výjimečně může celní úřad stanovit lhůtu kratší než 8 dní (§ 32 odst. 2 daňového řádu).
Sankcí za nesplnění této povinnosti může být uložení pořádkové pokuty podle § 247 a
násl. daňového řádu. V případě, že nesplnění této povinnosti případně opakované
nesplnění této povinnosti dosáhne intenzity závažného porušení zákona o pohonných
hmotách, dojde ke zrušení registrace pro neplnění podmínky spolehlivosti (§ 6j odst. 2
písm. b)).
K § 6d (odpovědný zástupce):
Upravují se podmínky pro ustanovení odpovědného zástupce distributora pohonných hmot
tak, že odpovědným zástupcem distributora pohonných hmot, nemůže být ustanovena
osoba, která již tuto funkci vykonává pro jiného distributora. Jedná se o zpřísnění oproti
ustanovení § 11 odst. 1 živnostenského zákona, který stanoví omezení pro výkon funkce
odpovědného zástupce nejvýše pro čtyři podnikatele. Distributor pohonných hmot může
jeho prostřednictvím provozovat živnost. Odpovědný zástupce pak odpovídá za řádný
provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k distributoru
pohonných hmot ve smluvním vztahu.
Pokud v průběhu provozování živnosti podnikatel neustanoví odpovědného zástupce a
sám nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti podle živnostenského zákona,
nebo podnikatelem nově ustanovený odpovědný zástupce nesplňuje zákonem stanovené
podmínky a živnostenský úřad ustanovení tohoto zástupce neschválí, povede to ke zrušení
nebo změně rozsahu příslušné koncese, a to v souladu s úpravou obsaženou v odstavci 2.
Registrace distributora pohonných hmot
K § 6e (registrační řízení):
V odstavci 1 se zakotvuje povinnost distributora pohonných hmot se zaregistrovat
u celního úřadu, a to ještě před zahájením činnosti distributora pohonných hmot.
Odstavec 2 odkazuje na přiměřené použití daňového řádu jako subsidiárního procesního
právního předpisu pro registrační řízení a správu placení kauce.
Přiměřené použití daňového řádu pro registrační řízení nelze omezit pouze na použití části
třetí hlavy I daňového řádu, ale je nutné využít i ta ustanovení daňového řádu, jež jsou
pro úpravu registračního řízení nezbytná. Zde lze zmínit například úpravu místní
příslušnosti v § 13 odst. 1 daňového řádu, která je nezbytná pro určení, u kterého celního
úřadu se bude distributor pohonných hmot registrovat.
Pojem „správa placení kauce“ vyjadřuje míru uplatnění daňového řádu při správě kauce.
Svou textací odkazuje zejména na část třetí, hlava V daňového řádu – Placení daní v rámci
zvláštní části daňového řádu. I zde je však zapotřebí využít obecných ustanovení
daňového řádu tam, kde jsou pro řádnou správu placení kauce potřebná.
K § 6f (přihláška k registraci):
Ustanovením se stanoví povinná elektronická forma přihlášky k registraci. V návaznosti
na ustanovení § 71 odst. 1 daňového řádu se bude především jednat o její podání
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prostřednictvím datové schránky. Pokud jde o obligatornost elektronické formy podání
přihlášky k registraci, vzhledem k omezenému počtu distributorů pohonných hmot a
vzhledem ke specifickému charakteru jejich činnosti lze předpokládat, že tato změna
nebude představovat jejich nepřiměřené zatížení, ale naopak zjednodušení jejich
komunikace s celním úřadem, na jehož straně rovněž dojde k usnadnění výkonu jeho
působnosti podle návrhu zákona.
Podle ustanovení § 126 daňového řádu je v přihlášce k registraci daňový subjekt povinen
uvést předepsané údaje potřebné pro správu daní; tyto údaje budou vyplývat z tiskopisu
přihlášky k registraci, který na základě ustanovení § 72 odst. 1 daňového řádu vydá
Ministerstvo financí (zde se bude standardně jednat zejména o identifikační údaje
distributora pohonných hmot).
K § 6g (podmínky registrace):
Odstavec 1 stanoví obecně hmotněprávní podmínky registrace, z nichž některé jsou dále
přesně specifikovány v ustanoveních § 6h a 6i.
Podmínkami registrace jsou:
a) bezdlužnost (§ 6h),
b) živnostenské oprávnění pro distribuci pohonných hmot,
c) skutečnost, že nebyl distributorovi pohonných hmot vysloven zákaz činnosti
znemožňující výkon jeho činnosti,
d) skutečnost, že distributor pohonných hmot není v likvidaci nebo v úpadku,
e) kauce (§ 6i).
Podmínkou uvedenou v odstavci 1 písm. b) stanovenou pro výkon činnosti distributora
pohonných hmot je existence živnostenského oprávnění pro distribuci pohonných hmot.
Toto živnostenské oprávnění je odpovídajícím způsobem doplněno do přílohy č. 3
živnostenského zákona (viz část druhá).
Podrobněji není definována ani podmínka uvedena v odstavci 1 písm.c), tedy skutečnost,
že distributorovi pohonných hmot nebyl vysloven zákaz činnosti, který by měl za následek
znemožnění výkonu činnosti distributora pohonných hmot. Trest nebo sankci zákazu
činnosti může uložit soud (§ 52 odst. 1 písm. g trestního zákoníku) nebo správní orgán
(např. § 11 odst. 1 písm. c) přestupkového zákona). V případě, že bude vysloven zákaz
činnost týkající se provozování živnosti v oboru, do nějž patří distribuce pohonných hmot,
nebo příbuzném oboru, jedná se o překážku v provozování živnosti podle § 8 odst. 5
živnostenského zákona. Důsledkem je nemožnost provozování této živnosti po dobu
trvání tohoto zákazu. Pro distributora pohonných hmot, který podal přihlášku k registraci,
to znamená, že nebude zaregistrován, a pro již registrovaného distributora pohonných
hmot to znamená zrušení registrace podle § 6l odst. 2 písm. b).
V písmeni d) je uvedena registrační podmínka, že distributor pohonných hmot není
v likvidaci nebo v úpadku. Stejně jako všechny ostatní stanovené podmínky, musí být i
tato splňována po celou dobu registrace.
Odstavec 2 stanovuje, že všechny podmínky registrace uvedené v odstavcích výše musí
být splňovány po celou dobu registrace distributora pohonných hmot.
K § 6h (bezdlužnost):
Ustanovení § 6h vymezuje, která osoba se pro účely tohoto zákona považuje za
bezdlužnou. Osoba, která neposkytuje dostatečné záruky, že bude řádně a včas plnit své
platební povinnosti vůči státu, registraci neobdrží. Oproti úpravě bezdlužnosti, která bude
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nedoplatek, u nějž bude povoleno posečkání nebo rozložení úpravy na splátky
(např. u orgánů Finanční správy České republiky nebo orgánů Celní správy České
republiky podle § 156 a násl. daňového řádu. Odůvodněním tohoto rozlišného režimu je
specifičnost odvětví pohonných hmot a výše úniků, k nimž při obchodování s pohonnými
hmotami dochází.
Za bezdlužného se považuje ten distributor pohonných hmot, který nemá evidován
nedoplatek u orgánů Finanční správy ČR, orgánů Celní správy ČR, na pojistném a na
penále na všeobecné zdravotní pojištění a na pojistném a na penále na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Bezdlužnost u orgánů Finanční
správy České republiky a orgánů Celní správy České republiky nebude zapotřebí dokládat
potvrzeními, která prokazují, že distributor pohonných hmot nemá evidovány nedoplatky
u těchto orgánů, neboť tyto orgány budou spolupracovat v předávání informací a budou
tedy mít přístup k informaci, zda má distributor pohonných hmot evidován nedoplatek u
těchto orgánů. S ohledem na ustanovení § 52 odst. 5 písm. a) daňového řádu se v takém
případě nebude jednat o porušení mlčenlivosti.
Odstavec 2 vymezuje okruh osob, které musí splňovat podmínku bezdlužnosti – kromě
samotného distributora pohonných hmot se jedná i o osoby, které mají zásadní vliv na její
konání. Kromě osob, které jsou statutárními orgány právnických osob nebo členy
statutárních orgánů se jedná i o odpovědného zástupce podle živnostenského zákona, je-li
v konkrétním případě ustanoven (pokud ustanoven nebude, není osoba, která by podmínku
podle písm. c) musela splňovat).
V souladu s odstavcem 3 však bude zapotřebí doložit skutečnost, že distributor pohonných
hmot nemá nedoplatky na obou pojistných. Tuto skutečnost bude prokazovat potvrzeními,
která nejsou ke dni podání přihlášky k registraci starší než 30 dnů.
Zde lze podotknout, že u orgánů Celní správy České republiky se evidují i nedoplatky,
které vznikly v důsledku nezaplacení pokuty uložené správním orgánem ve správním
řízení, pokud byly tímto správním orgánem předány obecnému správci daně, kterým je
podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, celní
úřad.
K § 6i (kauce):
Ustanovení odstavce 1 zavazuje distributora pohonných hmot poskytnout kauci. Kauce je
navržena ve výši 20 mil. Kč. Navržená kauce omezí vznik a zneužívání účelově
založených společností, které hrají zásadní roli ve všech známých kriminálních deliktech
na trhu s pohonnými hmotami v České republice. Nejčastější model využívá řadu účelově
založených společností, z nichž některá krátí daň, životnost těchto účelových společností
se počítá v řádech týdnů. Tyto společnosti nedisponují vlastními účty ani finanční
hotovostí a fungují jako prázdné schránky. Veškerá finanční hotovost je okamžitě
přesměrovávána na zahraniční účty organizátorů. Navrhovaná kauce a ostatní opatření
tento mechanismus pro potenciální pachatele prodraží tak, že jeho využívání bude
„ekonomicky“ neefektivní. Model kauce i její výše kopíruje podobné instituce z některých
zemí EU, např. Francie, Estonsko, Maďarsko. Tuto povinnost může distributor pohonných
hmot splnit dvěma způsoby. Prvním způsobem je složení částky v požadované výši na
zvláštní účet celního úřadu. Tato kauce musí zůstat na zvláštním účtu celního úřadu po
celou dobu trvání registrace distributora pohonných hmot.
V případě pravomocného zrušení nebo zániku registrace distributora pohonných hmot se
ze složené kauce uspokojí nedoplatky tohoto distributora evidované u orgánů Celní správy
České republiky nebo u jiných správců daně. Pojem nedoplatek je vymezen v § 153
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zrušení nebo zániku registrace distributora pohonných hmot, ale též nedoplatky, které
vzniknou do dne vrácení nedoplatku. Stejně tak budou zohledněny pohledávky (resp.
z nich plynoucí nedoplatky), které vzejdou z řízení zahájeného do uplynutí lhůty, ve které
se zbývající část složené kauce vrací.
Jiným správcem daně je nutné rozumět orgán veřejné moci, kterému zákon přiznává
postavení správce daně. Typickým příkladem budou orgány Finanční správy České
republiky. Postavení správců daně však mají při inkasu prostředků do veřejných rozpočtů i
soudy, obce, jakož i orgány ukládající a vybírající pokuty (tedy i Česká obchodní inspekce
či Ministerstvo průmyslu a obchodu).
Pořadí, ve kterém budou uspokojovány nedoplatky jednotlivých správců daně, se řídí
§ 154 daňového řádu. První na řadu tak přijdou nedoplatky evidované příslušným celním
úřadem. Dále pak budou seřazeny nedoplatky ostatních správců daně v pořadí, ve kterém
je u celního úřadu přihlásily. V praxi se předpokládá zejména přihláška prostřednictvím
propojených informačních systémů.
V případě, kdy distributor pohonných hmot nebude mít evidovány žádné nedoplatky,
popřípadě všechny jeho nedoplatky budou uspokojeny, stane se kauce, resp. její zbývající
část, tzv. vratitelným přeplatkem. Celní úřad vrátí distributorovi pohonných hmot tento
vratitelný přeplatek z moci úřední (tj. bez předchozí žádosti) do 90 dnů od pravomocného
zrušení nebo zániku registrace distributora pohonných hmot. S ohledem na to, že se jedná
o zaregistrované osoby, stíhá distributory pohonných hmot v souladu s § 155 odst. 3
daňového řádu povinnost uvést v rámci registrace bankovní účet určený k vrácení
případného vratitelného přeplatku. Celní úřad na tento účet poukáže příslušnou částku.
Okamžikem vrácení je nutné ve smyslu § 155 odst. 6 daňového řádu rozumět den, kdy
dojde k odepsání příslušné částky z účtu správce daně (tj. příslušného celního úřadu).
Lhůta pro vrácení vratitelného přeplatku 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. Důvodem pro toto stavění lhůty je, aby bylo
možné vůči složené kauci započíst i ty pohledávky (resp. z nich plynoucí nedoplatky),
které vzniknou v souvislosti s porušením povinností ze strany distributora (typicky pokuta
za správní delikt), avšak o nichž bude s ohledem na nutnou délku odvolacího řízení a
možné obstrukce pravomocně rozhodnuto až s určitým časovým odstupem od
pravomocného zrušení registrace distributora pohonných hmot.
Druhým způsobem je poskytnutí kauce bankovní zárukou v případě, kdy ji celní úřad
přijme. Uplatní se tak obdobný režim, který platí pro přijetí bankovní záruky podle § 173
odst. 2 daňového řádu. Celní úřad tak má možnost formou rozhodnutí odmítnout
poskytovanou bankovní záruku, pokud dospěje k závěru, že takto poskytnutá garance je
nedostačující či nevyhovující (např. špatným nastavením podmínek). Toto své rozhodnutí
pak musí náležitě odůvodnit.
V případě pravomocného zrušení nebo zániku registrace distributora pohonných hmot má
bankovní záruka sloužit k zajištění případného nedoplatku evidovaného u orgánů Celní
správy ČR nebo u jiných správců daně k devadesátému dni ode dne pravomocného
zrušení registrace distributora pohonných hmot anebo k zajištění nedoplatků, které
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 registrace
distributora pohonných hmot. Doba 90 dnů zohledňuje zachování obdobného postavení
s tím, kdo poskytuje kauci formou složení částky na zvláštní účet celního úřadu, kdy je
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zbývající části (lhůta pro vrácení je 90 dnů). Celní úřad by s ohledem na délku této doby
neměl přijímat bankovní záruku, která by byla vypověditelná před tím, než budou
vyčísleny nedoplatky, na které se vztahuje.
Dojde-li k pravomocnému zrušení nebo zániku registrace distributora pohonných hmot,
celní úřad musí o této skutečnosti bezodkladně informovat správce daně, o němž je mu
známo, že eviduje nedoplatek tohoto distributora pohonných hmot nebo že vede řízení,
jehož výsledkem může být rozhodnutí o stanovení peněžitého plnění. Informační
povinnost celní úřad váže nejen v okamžiku pravomocného zrušení registrace distributora
pohonných hmot, ale i po dobu, kdy dosud neuplynula lhůta pro vrácení vratitelného
přeplatku. Do té doby totiž může ze strany jiného správce daně dojít k zahájení řízení,
jehož výsledkem může být rozhodnutí o stanovení peněžitého plnění, což je skutečnost,
která má vliv na běh této lhůty. S ohledem na faktickou proveditelnost, jakož i s ohledem
na zásadu procesní ekonomie se nepředpokládá, že celní úřad bude vyhledávat a
kontaktovat všechny orgány veřejné moci, které by potencionálně mohly evidovat
nedoplatek nebo vést příslušné řízení. Využita by měla být zejména automatizovaná
výměna dat prostřednictvím propojení informačních systémů.
Banka, která bankovní záruku poskytla, uhradí nedoplatky distributora pohonných hmot,
za něhož se zaručila, na základě výzev od jednotlivých správců daně. V tomto ohledu se
v praxi ze strany správců daně předpokládá respektování zásady hospodárnosti a procesní
ekonomie. Tzn., že v případech, kdy bude moci (např. formou dožádání) být výzva
podána za více správců daně (např. za více finančních úřadů najednou), by měl být
upřednostněn tento postup. Výzva či výzvy budou moci být učiněny nejdříve po uplynutí
devadesáti dní ode dne pravomocného zrušení distributora pohonných hmot. Banka
posléze začne uspokojovat nedoplatky v pořadí, v jakém bude jednotlivými správci daně
vyzvána.
I v případě realizace bankovní záruky se uplatní daňový řád jako subsidiární právní
předpis. Ustanovení § 6i zákona č. 311/2006 Sb. je speciální vůči ustanovení § 171 odst. 3
daňového řádu, neuplatní se tedy podmínka předchozího bezúspěšného vymáhání
nedoplatku na distributorovi pohonných hmot.
K § 6j (rozhodnutí o registraci):
Rozhodnutí o registraci se vydává postupem podle daňového řádu, tedy do 30 dnů ode dne
podání bezvadné přihlášky, nebo odstranění vad přihlášky (§ 129 daňového řádu), přičemž
celní úřad buď distributora pohonných hmot rozhodnutím zaregistruje (v takovém případě
není třeba, aby celní úřad své rozhodnutí odůvodnil), nebo rozhodnutím přihlášku
k registraci zamítne (a musí tedy takové rozhodnutí odůvodnit).
Celní úřad distributora pohonných hmot zaregistruje, pokud shledá splnění všech zákonem
stanovených podmínek registrace; v takovém případě vznikne na registraci právní nárok
(případné nejasnosti v přihlášce bude možné odstranit postupem podle § 128 daňového
řádu). V rozhodnutí o registraci, kterým je distributor pohonných hmot zaregistrován,
bude kromě obecných náležitostí stanovených daňovým řádem uvedeno také registrační
číslo, které bylo distributoru pohonných hmot přiděleno rozhodnutím o registraci.
Ustanovení odstavce 2 stanovuje, že lhůta pro vydání rozhodnutí o registraci podle
odstavce 1 neběží ode dne, kdy celní úřad dal podnět ke zrušení nebo změně
živnostenského oprávnění, až do doby pravomocného ukončení řízení o zrušení nebo
změně živnostenského oprávnění. Je zde nutné vidět vazbu na ustanovení § 6a odst. 3, kdy
držitel živnostenského oprávnění pro distribuci pohonných hmot, jeho statutární orgán
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spolehlivosti po celou dobu trvání daného oprávnění.
Distributor pohonných hmot je registrován od pátého dne následujícího po účinnosti
rozhodnutí, kterým ho celní úřad zaregistroval, až do účinnosti rozhodnutí o zrušení nebo
do zániku registrace. Účinnost nabývá rozhodnutí o registraci okamžikem oznámení.
Oznámením se v duchu § 101 odst. 6 daňového řádu rozumí doručení rozhodnutí. Podle
obecného ustanovení § 109 odst. 1 daňového řádu je proti rozhodnutí o registraci
přípustné odvolání, a to jak proti rozhodnutí, kterým celní úřad přihlášku k registraci
zamítá, tak také proti rozhodnutí, kterým celní úřad distributora pohonných hmot
registruje. Odvolání proti rozhodnutí o registraci však podle ustanovení § 109 odst. 5
daňového řádu nemá odkladný účinek.
K § 6k (zrušení registrace na návrh):
Celní úřad může zrušit registraci distributora pohonných hmot na jeho vlastní žádost.
Bude-li chtít distributor pohonných hmot znovu vykonávat svou činnost, může si kdykoli
podat znovu přihlášku k registraci. Návrh zákona mu v tomto případě nestanovuje žádnou
lhůtu, po kterou by musel distributor pohonných hmot vyčkat, než by mohl znovu podat
přihlášku k registraci. Pokud by se však chtěl znovu jako distributor pohonných hmot
zaregistrovat, musí splnit všechny podmínky registrace stanovené v § 6c.
K § 6l (zrušení registrace z moci úřední):
Ke zrušení registrace dochází ve specifických případech uvedených v tomto ustanovení
(současně může dojít ke zrušení registrace z důvodů upravených obecnou úpravou
registrace v daňovém řádu).
Jedním z důvodů zrušení registrace, které lze nalézt v odstavci 1, je zjištění celního úřadu,
že nejsou splněny podmínky registrace, jejichž opětovné splnění je možné. V takovém
případě vyzve celní úřad registrovaného distributora pohonných hmot, aby zajistil jejich
opětovné splnění, a k tomu mu poskytne přiměřenou lhůtu (odstavec 2 písm. a)). Takto
celní úřad postupuje v souladu s odstavcem 1 však pouze tehdy, pokud nehrozí nebezpečí
z prodlení (příkladem podmínky, která z povahy věci nemůže být na výzvu celního úřadu
splněna, je podmínka bezúhonnosti distributora pohonných hmot). V případě, že
podmínky nejsou ve lhůtě splněny nebo se jedná o případ, kdy institut výzvy není
uplatňován (odstavec 2 písm. b)), celní úřad registraci zruší.
Mezi další důvody iniciující zrušení registrace celním úřadem patří např. skutečnost, že
insolvenční soud zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku distributora
pohonných hmot (§ 142 písm. d) insolvenčního zákona), či skutečnost, že distributor
pohonných hmot neprovádí svou činnost po dobu 12 po sobě jdoucích kalendářních
měsíců.
Na rozdíl od zrušení registrace na návrh distributora pohonných hmot podle § 6k, při
zrušení registrace z moci úřední podle ustanovení § 6l odst. 2 stanovuje návrh zákona
lhůtu, po kterou musí takový distributor vyčkat, než si bude moci znovu podat přihlášku
k registraci. Tato lhůta běží od právní moci rozhodnutí o zrušení registrace a činí 3 roky.
Toto neplatí v případě, že registrace byla zrušena proto, že distributor pohonných hmot
neprováděl svoji činnost po dobu 12 měsíců.
Podle obecného ustanovení § 109 odst. 1 daňového řádu je proti rozhodnutí o zrušení
registrace přípustné odvolání, které však podle § 109 odst. 5 daňového řádu nemá
odkladný účinek.
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Zánikem živnostenského oprávnění pro distribuci pohonných hmot zaniká i registrace. Po
zániku příslušného živnostenského oprávnění není důvod pro trvání registrace, protože
podnikatel nemůže činnost vykonávat. Z důvodů procesní ekonomie se tak navrhuje
upustit od formálního řízení o zrušení registrace. Ustanovení o zániku registrace má
povahu speciálního ustanovení vůči § 6l upravujícímu zrušení registrace z moci úřední.
Zánik registrace z důvodu zániku živnostenského oprávnění již z povahy věci vylučuje,
aby celní úřad vydával rozhodnutí o zrušení registrace z důvodu neplnění podmínky podle
§ 6g odst. 1 písm. b).
K § 6n (registr distributorů pohonných hmot):
Ustanovení § 6n upravuje registr distributorů pohonných hmot, který vede Generální
ředitelství cel. Rozsah údajů, které bude tento registr obsahovat, není vymezen
konkrétním výčtem. Registr distributorů pohonných hmot bude obsahovat takové údaje,
které potřebuje Celní správa České republiky pro výkon své působnosti podle zákona
o pohonných hmotách a subsidiárních předpisů.
Některé z těchto údajů uvedených v odstavci 2 budou zveřejněny způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Tyto údaje jsou vypočteny v návrhu zákona a jedná se především o
identifikační údaje a jejich změnu, kterou je distributor povinen podle § 128 daňového
řádu ohlásit celnímu úřadu do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo, spolu s datem této
změny.
Nově se v odstavci 3 zavádí povinnost uchovávat údaje o distributorech pohonných hmot,
kterým byla registrace zrušena a zveřejňovat je po dobu 3 let ode dne zrušení jejich
registrace.
Odstavec 4 zakotvuje povinnost celního úřadu podat podnět živnostenskému úřadu ke
zrušení nebo změně živnostenského oprávnění pro distribuci pohonných hmot v případě,
že zrušil registraci distributora pohonných hmot z moci úřední. Výjimkou je zrušení
registrace podle § 6l odst. 2 písm. e) (tedy nevykonávání činnosti po dobu 12 měsíců).
K bodu 5

(nadpis nad § 7)

S ohledem na systematiku zákona se navrhuje doplnit skupinový nadpis pro nově vkládanou
úpravu registrace distributorů pohonných hmot.
K bodu 6

(§ 7 odst. 3)

Jedná se o legislativně technickou úpravu, která souvisí se zrušením § 4a.
K bodu 7

(§ 7 odst. 3)

Jedná se o legislativně technickou úpravu, která souvisí s vložením nového znění § 5a a nové
úpravy registrace distributora pohonných hmot. Kontrola povinností uvedených v nových § 5a
a povinností souvisejících s registrací distributora pohonných hmot (např. povinnost se
registrovat či povinnosti splňovat podmínky registrace po celou dobu registrace distributora
pohonných hmot) bude i nadále v kompetenci celních úřadů.
K bodu 8

(§ 9 odst. 8 a 9)

Legislativně technické změny související se zrušením ustanovení § 4a a zavedením nového
§ 5a.
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oznamovat změnu stanovených údajů nebo oznámit ukončení své činnost celnímu úřadu
stanovené v § 4a odst. 5 současného znění zákona o pohonných hmotách. Nově tak zůstane
pouze správní delikt pro distributora pohonných hmot, který nesplní povinnost se registrovat.
Nové znění odstavce 9 reaguje na vložení nového § 5a.
K bodu 9

(§ 9 odst. 10 písm. a)

Vzhledem k zavedení kauce jako podmínky registrace distributora pohonných hmot dochází i
ke zvýšení maximální hranice pokuty za správní delikt podle § 9 odst. 8 a 9, tedy pokud
distributor pohonných hmot provádí svou činnost bez registrace nebo pokud v rozporu s nově
vkládaným § 5a nakoupí pohonné hmoty jinak, než od registrovaného distributora pohonných
hmot nebo na evidované čerpací stanici (§ 6). Důvodem je snaha zabránit obcházení
povinnosti distributora pohonných hmot se registrovat, a to obchodováním mezi dvěma
neregistrovanými subjekty (bílými koňmi). Pokud bude možné uložit pokutu až do výše
požadované kauce, bude sice tvorba bílých koní nadále stejně snadná, nicméně finančně se
alespoň vyrovná výši případné propadlé kauce.
K bodu 10

(§ 9 odst. 10 písm. b))

Legislativně technická změna související se zvýšením pokuty za správní delikt podle § 9 odst.
8 a 9.
K bodu 11

(§ 9 odst. 10 písm. c))

Legislativně technická změna související s navržením nového znění § 9 odst. 8, který nadále
není členěn na písmena. Výše sankce stanovená za správní delikt podle § 9 odst. 8 je obsažena
v § 9 odst. 10 písm. a).
K bodu 12

(§ 9 odst. 11)

Předložený návrh zavádí vedle možnosti uložit pokutu za správní delikt podle § 9 odst. 9
(nákup pohonných hmot v rozporu s nově vkládaným § 5a, tedy nákup jiný, než
od registrovaného distributora pohonných hmot nebo na evidované čerpací stanici) možnost
uložit také sankci zákaz činnosti za tento správní delikt. Důležitou podmínkou pro uložení
zákazu činnosti je, že tento zákaz může být uložen pouze v případě, že správní delikt byl
spáchán činností, která se zakazuje (tedy nákup pohonných hmot v rozporu s § 5a), nebo v
souvislosti s ní, a to maximálně na 2 roky.
Úprava zákazu činnosti je obdobná s úpravou, kterou obsahuje v § 14 odst. 1 přestupkový
zákon. Vzhledem k tomu, že se jedná o správní trestání právnických a podnikajících
fyzických osob, jež nemá v jednom zákoně stanovená společná procesní ustanovení, je
zapotřebí pro využití této sankce uvést obdobu § 14 odst. 1 přestupkového zákona také v
tomto zákoně.
Důsledkem uložení sankce zákazu činnosti je porušení podmínky registrace podle § 6g odst. 1
písm.c), kterou musí distributor pohonných hmot splňovat po celou dobu registrace, a tedy
zrušení registrace distributora pohonných hmot celním úřadem podle § 6l odst. 2 písm. b). Na
rozdíl od uložení pokuty, která nemusí ve všech případech znamenat zrušení registrace z moci
úřední, zákaz činnosti povede k tomuto důsledku vždy.
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(§ 11 odst. 2)

Legislativně technická změna související se zrušením ustanovení § 4a odst. 1.
K člán k u
II:
Přechodná ustanovení souvisejí se zcela novou konstrukcí registrace. Jelikož je nutné, aby
všichni distributoři pohonných hmot byli registrováni v souladu s novými podmínkami
registrace, a přitom není účelné, aby staré registrace byly zrušeny a všichni současní
distributoři pohonných hmot museli přerušit svou činnost do doby, než budou znovu
registrováni, je nutné prozatímně upravit jejich postavení. Návrh zákona jim tedy poskytuje 1
měsíc od účinnosti tohoto zákona, během kterého se všichni distributoři pohonných hmot
považují za registrované v souladu s novou právní úpravou. Pokud během tohoto 1 měsíce
poskytnou kauci a podají přihlášku k registraci, budou považováni za takto registrované až do
dne předcházejícího dni pravomocného ukončení registračního řízení.
Ten distributor pohonných hmot, který neposkytne kauci nebo nepodá přihlášku k registraci
ve stanovené lhůtě 1 měsíce, bude považován za distributora pohonných hmot, jehož
registrace byla zrušena den následující po uplynutí této lhůty. Pokud distributor pohonných
hmot poskytne kauci, podá přihlášku k registraci a jeho přihláška bude zamítnuta, považuje se
za distributora pohonných hmot, jehož registrace byla zrušena dnem nabytí právní moci
zamítavého rozhodnutí.
K bodu 1
Všichni distributoři pohonných hmot, kteří jsou registrováni podle současné právní úpravy, se
budou považovat za registrované v souladu s novými podmínkami registrace, a to po dobu 1
měsíce od nabytí účinnosti tohoto zákona.
K bodu 2
Pokud distributor pohonných hmot registrovaný podle současné právní úpravy poskytne kauci
a podá přihlášku k registraci do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, bude
považován za registrovaného v souladu s novými podmínkami registrace po dobu delší, a to
až do dne předcházejícího dni pravomocného ukončení registračního řízení.
K bodu 3
Pokud distributor pohonných hmot registrovaný podle současné právní úpravy neposkytne
kauci a nepodá přihlášku k registraci do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
bude se považovat za distributora pohonných hmot, jehož registrace byla zrušena uplynutí 1
měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
K bodu 4
Pokud distributor pohonných hmot registrovaný podle současné právní úpravy poskytne kauci
a podá přihlášku k registraci do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, ale jeho
přihláška k registraci bude zamítnuta, bude se považovat za distributora pohonných hmot,
jehož registrace byla zrušena ke dni právní moci zamítavého rozhodnutí o registraci.
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Přechodné ustanovení pod bodem 5 upravuje zákaz skončení registračního řízení v případě,
kdy distributor pohonných hmot do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona podá
žádost o vydání živnostenského oprávnění pro distribuci pohonných hmot do skončení řízení
o vydání tohoto živnostenského oprávnění. Důvodem pro tento zákaz je zamezení
nezaregistrování distributora pohonných hmot z důvodu řízení vedeného u živnostenského
úřadu, jehož trvání distributor pohonných hmot v zásadě ovlivnit nemůže.

K části druhé – změna živnostenského zákona
K člán k u
III:
K bodu 1

(příloha č. 2)

Výroba a zpracování paliv a maziv se vypouští z výčtu vázaných živností uvedených v příloze
č. 2 živnostenského zákona s ohledem na podřazení uvedené činnosti režimu živnosti
koncesované.
K bodu 2

(příloha č. 3)

Navrhuje se podřadit „Výrobu a zpracování paliv a maziv a distribuci pohonných hmot“
režimu koncesované živnosti. Distribuce pohonných hmot je činností, u které je z hlediska
ochrany veřejného zájmu, zejména zamezení daňovým únikům, žádoucí, aby tuto činnost
mohl podnikatel vykonávat až po získání koncese a aby pro získání tohoto povolení mohly
být stanoveny specifické podmínky. S ohledem na princip proporcionality se i výroba
a zpracování paliv a maziv přeřazuje z režimu živnosti vázané do režimu živnosti
koncesované, neboť výrobci paliv a maziv patří k významným distributorům pohonných
hmot.
K bodu 3

(příloha č. 3)

Navrhuje se specificky upravit odbornou způsobilost pro činnost „výroba a zpracování paliv
a maziv“, kde se přejímá stávající úprava odborné způsobilosti pro návrhem zrušenou
stejnojmennou vázanou živnost, a pro distribuci pohonných hmot. Zatímco u výroby
a zpracování paliv a maziv se požaduje kvalifikace v oboru chemie a odborná praxe,
u distribuce pohonných hmot se pro prokázání odborné způsobilosti vyžaduje dosažení
minimálně středního vzdělání a podle stupně dosaženého vzdělání odstupňované délky praxe
v oboru.
K bodu 4

(příloha č. 3)

Stanovuje se, že k žádosti o udělení koncese pro koncesovanou živnost „Výroba a zpracování
paliv a maziv a distribuce pohonných hmot“ se v případě, že předmět podnikání je uveden
v částečném rozsahu „distribuce pohonných hmot“, případně v úplném rozsahu, vyjadřuje
celní úřad. Podle § 52 odst. 1 živnostenského zákona je stanoviskem orgánu, který se
vyjadřuje ke koncesi, živnostenský úřad vázán.
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(příloha č. 3)

V poznámce se odkazuje na zákon o pohonných hmotách. Tento zákon upravuje pojmově
činnost distributora pohonných hmot a zároveň upravuje podmínky, za kterých vydává celní
úřad stanovisko ke koncesi.
K člán k u
IV:
K bodu 1
Přechodná ustanovení řeší plynulý přechod živnostenských oprávnění stávajících podnikatelů
vyrábějících a zpracovávajících paliva a maziva a distribujících pohonné hmoty jak v režimu
živnosti vázané, tak v režimu živnosti volné, do nového režimu koncesované živnosti.
Distribuovat pohonné hmoty podle stávající právní úpravy mohli podnikatelé vyrábějící
paliva a maziva v rámci živnosti vázané, kteří v souladu s ustanovení § 42 živnostenského
zákona v rámci výrobní živnosti měli právo prodávat nejen výrobky vlastní, ale i výrobky
stejného druhu jiných výrobců. Zároveň mohli distribuovat pohonné hmoty i podnikatelé s
živnostenským oprávnění pro živnost volnou. Obě výše uvedené kategorie podnikatelů
budou povinny, pokud hodlají po účinnosti zákona pokračovat ve výrobě a zpracování paliv a
maziv, nebo v distribuci pohonných hmot, nebo v obou činnostech současně, požádat
o koncesi ve lhůtě 1 měsíce od účinnosti zákona. Pokud již živnostenský úřad nemá doklady
o odborné způsobilosti nebo u distributorů doklady prokazující spolehlivost u cizinců,
případně občanů České republiky pobývajících v zahraničí po dobu delší než 3 měsíce
v posledních 3 letech, k dispozici, musí je žadatel o koncesi živnostenskému úřadu doložit.
Živnostenský úřad zahájí řízení o žádosti o koncesi a v případě, že předmět podnikání je
uveden v rozsahu „distribuce pohonných hmot“, si vyžádá stanovisko celního úřadu.
Pravomocným ukončením řízení o koncesi zaniká oprávnění podnikatele k provozování výše
uvedené vázané živnosti a k distribuci pohonných hmot v rámci živnosti volné. Podnikatel,
kterému bude koncese udělena, bude od právní moci rozhodnutí o udělení koncese oprávněn
podnikat v rozsahu předmětu podnikání nově udělené koncese. Pokud ve lhůtě jednoho
měsíce podnikatel o koncesi nepožádá, právo provozovat výše uvedenou vázanou živnost
anebo činnost distribuce pohonných hmot mu marným uplynutím této lhůty zanikne.
K bodu 2
Navrhuje se nezpoplatnit přijetí žádosti o koncesi podané podle přechodných ustanovení
s ohledem na to, že změna je vyvolána změnou zákona a neměla by tedy jít k tíži podnikatele.

K části třetí - zrušovací ustanovení
K člán k u
V:
Nově navržená úprava registrace distributorů pohonných hmot, na rozdíl od současné právní
úpravy registrace, již nepředpokládá vydání ani existenci prováděcího právního předpisu.
Přihláška k registraci a oznámení o změně registračních údajů se budou v souladu s § 72
daňového řádu podávat na tiskopise vydaném Ministerstvem financí, případně dalším
způsobem tímto ustanovením předpokládaným. Rozhodnutí o registraci distributora
pohonných hmot bude standardním rozhodnutím, které bude muset splňovat náležitosti
stanovené daňovým řádem. Z tohoto důvodu je třeba vyhlášku č. 103/2011 Sb., o registraci
distributorů pohonných hmot, která provádí současný zákon o pohonných hmotách, zrušit.
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K části čtvrté – účinnost
K člán k u VI:
Nabytí účinnosti tohoto návrhu zákona se navrhuje prvním dnem druhého měsíce po publikaci
tohoto zákona ve Sbírce zákonů.

V Praze dne 19. prosince 2012

Jan Kubata
Jan Bureš
Jiří Rusnok
Jan Husák
František Laudát
Jan Čechlovský
František Sivera
Igor Svoják

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,

-2j)
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.

-3(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na čerpací stanice, na kterých se prodávají
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.

-8(2) Pokud je osoba, která musí splňovat podmínku spolehlivosti, občanem České
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

- 12 a) složení a jakost pohonných hmot u výrobce, distributora, dovozce, vývozce, a u
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

- 14 b) nez příst upní při prodeji mot orov ých b enz inů nebo mot orové naft y infor maci
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

- 17 ------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------Výroba a zpracování paliv
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
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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
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------

- 26 Příloha 3
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
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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.

- 33 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
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

- 34 zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
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

- 35 d) průkaz rozhodčího nebo trenéra
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.
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------

