Novinky v živnostenském podnikání


Dne 30. 6. 2012 nabývá účinnosti zákon č. 169/2012 Sb., kterým se mění zákon
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony.
Ruší především povinnost podnikatelů označovat identifikačním číslem provozovny
svoji provozovnu. Rozšiřuje funkci živnostenského úřadu jako Centrálního
registračního místa, kdy podnikatel může oznámit změny vůči finančnímu úřadu,
okresní správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a úřadu práce, aniž
by současně oznamoval změny vyplývající ze živnostenského zákona.
Některé změny se týkají příloh živnostenského zákona, kdy v Příloze č. 2 u živnosti
vázané „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“ byla stanovena nově odborná
způsobilost, a to:
ve druhém sloupci (požadovaná odborná způsobilost) text zní:
„ a) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry nebo zdravotnického asistenta
nebo ošetřovatele nebo porodní asistentky nebo záchranáře podle zvláštního právního
předpisu*), nebo
b) odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo pracovníka v
sociálních službách podle zvláštního právního předpisu**), nebo
c) odborná kvalifikace k výkonu povolání učitele mateřské školy podle zvláštního právního
předpisu***), nebo
d) profesní kvalifikace pro činnost chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky podle
zvláštního právního předpisu****);".

ve třetím sloupci (odkazy na právní předpisy) text zní:
„*) zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu
nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním
zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských
zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů
**) zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
***) zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů ****) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů“.

V Příloze č. 5 Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými
osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností,
u živnosti "Péče o dítě do tří let věku v denním režimu" ve druhém sloupci (požadovaná
odborná způsobilost) text zní:
„a) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry nebo zdravotnického asistenta
nebo ošetřovatele nebo porodní asistentky nebo záchranáře nebo všeobecného sanitáře podle
zvláštního právního předpisu*), nebo
b) odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo pracovníka v
sociálních službách podle zvláštního právního předpisu**), nebo
c) odborná kvalifikace k výkonu povolání učitele mateřské školy podle zvláštního právního
předpisu***), nebo
d) profesní kvalifikace pro činnost chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky podle
zvláštního právního předpisu****), nebo
e) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém postavení (§ 2 a 23 obchodního
zákoníku) nebo v pracovněprávním vztahu, nebo
f) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu*****)";

ve třetím sloupci (odkazy na právní předpisy) text zní:
"*) zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu
nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním
zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských
zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů
**) zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
***) zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů
****) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
*****) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů".

Dále pak u koncesované živnosti „Provádění trhacích a ohňostrojových prací“ se
upouští od splnění podmínky jiné způsobilosti spočívající v dosažení věku 21 a 24
let.


Podstatné změny v oblasti silniční motorové dopravy přinesl zákon č. 119/2012 Sb.,
kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony (mimo jiné i živnostenský zákon), který nabyl
účinnosti dne 1. 6. 2012.
Změny se týkají provozování silniční motorové dopravy provozované prostřednictvím
tzv. velkých vozidel, kdy podnikatel musí splňovat zvláštní podmínky podle
novelizovaného znění zákona o silniční dopravě, kterými jsou usazení, dobrá pověst,
finanční způsobilost a odborná způsobilost. Podnikatelé provozující silniční
motorovou dopravu nákladní nad 3,5 tuny a silniční motorovou dopravu osobní
určenou pro přepravu více jako 9 osob včetně řidiče jsou povinni do 1. 6. 2013
požádat o změnu rozsahu předmětu podnikání a doložit doklady o splnění zákonem
stanovených podmínek.
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