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Anotace 

 

Ve své diplomové práci se zabývám problematikou snižování zátěže podnikatelských 

subjektů podnikajících podle živnostenského zákona. 

V úvodu uvádím ve stručnosti historický vývoj podnikání  podle této právní normy 

v České republice. 

Další části se týkají popisu základních pojmů v oblasti podnikání a vládního usnesení 

„Zjednodušení administrativních postupů při zahájení a v průběhu podnikání“. 

V dalších kapitolách jsem se zaměřila na jednotlivé kroky zjednodušení podnikání 

včetně uvedení konkrétního příkladu. 

Závěr je věnován vyhodnocení projektu snižování administrativní zátěže 

podnikatelů, kteří podnikají na základě živnostenského zákona. 

Annotation 

 

In this thesis I am dealing with the issue of burden reduction on business entities 

which run their business under the Trade Act. 

In the introduction I am briefly stating the historical development of business under 

this legal standard in the Czech republic. 

The other parts of the thesis concern the description of basic terminology in the field 

of business and government resolution “Simplification of administrative procedures during 

initiation and the process of business.“ 

In the further chapters I have focused on individual steps of business simplification 

and I have included the presentation of a particular example. 

The conclusion is dedicated to the evaluation of the “Simplification of the 

administrative burden of businessmen, who do their business under the Trade Act“ project.
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Seznam zkratek 

CRM   Centrální registrační místo 

Czech POINT Český podací ověřovací informační národní terminál 

ČSSZ   Česká správa sociálního zabezpečení 

InMP   Informační místo pro podnikatele 

IS RŽP  Informační systém registru živnostenského podnikání 

JRF  Jednotný registrační formulář 

MPO   Ministerstvo obchodu a průmyslu 

RŽP  Registr živnostenského podnikání  

ZAP  Zjednodušení administrativních postupů při zahájení a v průběhu podnikání 

ŽÚ  Živnostenský úřad 
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1. Úvod 

Soukromé podnikání v současné době považujeme za zcela běžnou formu výdělečné 

činnosti. Právo podnikat je upraveno i v Listině základních práv a svobod, kde v článku 26 

je zakotveno právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost.  

V letošním roce dokonce slavíme 152. výročí od vzniku právní normy, tzv.  

„Živnostenského řádu“, která se stala základem pro soukromé podnikání a ze které 

současný  zákon o živnostenském podnikání vychází.  

Zákonem č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, který vstoupil v účinnost 01. ledna 1992, bylo po zásadních 

společenských změnách v roce 1989, umožněno znovuobjevení živnostenského podnikání 

v naší republice.  

Živnostenský zákon se postupem let opravdu stal nedílnou součástí našeho života. 

Zároveň tvoří nedílnou součást právního pořádku České republiky a úzce souvisí i 

s dalšími neméně důležitými právními předpisy, jako je obchodní zákoník, občanský 

zákoník a správní řád.  

Neřeší pouze podnikatele, resp. živnostníka jako jedince, podnikajícího na základě 

živnostenského oprávnění, ale vztahuje se i na velké obchodní společnosti, které 

zaměstnávají velký počet zaměstnanců. Na rozdíl od již shora jmenovaného obchodního 

zákoníku, stanovuje specifické podmínky provozování podnikatelské činnosti. Jako i další 

právní předpisy,  byla i tato norma, od své účinnosti mnohokrát novelizována. 

Živnostenský zákon upravuje podnikání fyzických osob, zahraničních osob a 

právnických osob. Ve své diplomové práci popisuji živnostenské podnikání tzv. českých 

osob, tj.  fyzických osob s bydlištěm nebo právnických osob se sídlem na území České 

republiky. 

Tématem mé diplomové práce je provést analýzu snižování administrativní zátěže 

podnikatelských subjektů, kteří podnikají na základě živnostenského zákona. 

Východiskem a základním dokumentem této práce je vládní usnesení s názvem 

„Zjednodušení administrativních postupů při zahájení a v průběhu podnikání“. Úkolem 
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tohoto vládního usnesení je odstranění administrativních bariér, které souvisejí 

s podnikáním a celkové zjednodušení komunikace podnikatelských subjektů s veřejnou 

správou a jejími orgány. 

Téma své diplomové práce jsem si vybrala z důvodu mé dlouholeté praxe získané na 

Živnostenského úřadu v Děčíně.  

Cílem je obecně charakterizovat podnikání podle živnostenského zákona. V další 

části se podrobně zabývám výše uvedeným vládním usnesením o zjednodušení postupů při 

zahájení a v průběhu podnikání, které mělo přímou souvislost s novelami živnostenského 

zákona a zároveň, jaký dopad, měly tyto novely na podnikatelskou veřejnost. Tento projekt 

se pokusím přiblížit i na konkrétním případu. Závěr mé práce tvoří vyhodnocení tohoto 

projektu. 
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2. Teoretická východiska 

2.1. Podnikání 

Pojem podnikání je jednak upraven v obchodním zákoníku
1
 a dále v živnostenském 

zákoně
2
. Obchodní zákoník definuje podnikání jako „soustavnou činnost prováděnou 

samostatně podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení 

zisku“.  

Pro správné pochopení si můžeme jednotlivé pojmy vysvětlit v definicích: 

• soustavná činnost – činnost musí být vykonávána soustavně, opakovaně, ne pouze 

příležitostně; 

• samostatná činnost – v případě fyzické podnikající osoby, jedná podnikatel sám za 

svou osobu, u právnické osoby jedná za tuto osobu statutární orgán; 

• vlastním jménem – právní úkony činí fyzická podnikající osoba svým jménem a 

příjmením, právnická osoba pod svým názvem; 

• na vlastní odpovědnost – fyzická i právnická osoba nese odpovědnost a veškeré riziko 

za svou podnikatelskou činnost; 

• za účelem dosažení zisku – podnikatelská činnost musí být vykonávána s cílem 

dosáhnout zisku (v praxi zisku nemusí však být dosaženo). 

Téměř 90 % podnikatelských činností je upravena v živnostenském zákoně. Vedle 

této právní normy existují i další druhy podnikání, které jsou upraveny jednotlivými 

zvláštními zákony. Jedná se například o podnikání v zemědělství (zákon o zemědělství), 

podnikání v různých profesních komorách (advokáti, lékaři, apod.) nebo podnikání ve 

zvláštních oblastech (energetika, hornictví, bankovnictví atp.).  

                                                      
1
 § 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

2
 § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění pozdějších předpisů 
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2.2. Živnost  

Definice podle živnostenského zákona zní obdobně, a to „Živností je soustavná 

činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem 

dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenských zákonem“. 

Na rozdíl od definice v obchodním zákoníku tedy podnikatel, který si žádá 

o živnostenské oprávnění, tj. oprávnění provozovat živnost, musí splňovat podmínky 

stanovené živnostenským zákonem. V přílohách tohoto zákona jsou vyjmenovány 

jednotlivé živnosti. Jedná se o živnosti řemeslné, vázané, koncesované a živnost volnou. 

V případě, že podnikatel hodlá provozovat jednu ze živností, která je vyjmenována 

v některé z výše uvedených příloh živnostenského zákona, musí tuto živnost ohlásit 

(v případě živností ohlašovacích, tj. živnosti řemeslné, vázané a živnost volná) nebo 

požádat o vydání koncese (v případě živnosti koncesované) právě na živnostenském úřadu.  

Po zavedení kontaktního místa veřejné správy Czech POINTu
3
 může tuto povinnost 

oznámit i prostřednictvím této služby. Podrobněji je tato služba, která se však týká 

nejenom podnikatelů, ale všech občanů, popsána v kapitole č. 3.6. Z vlastní praxe 

na živnostenském úřadu mohu konstatovat, že tato služba je využívána zcela výjimečně.  

2.3. Živnostenský zákon 

Živnostenské podnikání je v České republice upraveno shora již uvedeným zákonem 

č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen živnostenský zákon).  

Živnostenský zákon je obecnou právní normou, která byla od své účinnosti, tj. 

od 1. ledna 1992, mnohokrát novelizována.  

Tato zákonná norma upravuje jednak základní podmínky podnikání fyzických i 

právnických osob v oblasti obchodu, výroby a poskytování služeb, ale i samostatnou 

výdělečnou činnost ve výše uvedených oblastech. 

                                                      
3
 CzechPOINT – Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, který je asistovaným místem 

výkonu veřejné správy, kde si může každý člověk zažádat o výpis z veřejných i neveřejných rejstříků. 
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2.4. Živnostenský úřad 

Živnostenské úřady jsou zřízeny zákonem č. 570/1991 Sb., o živnostenských 

úřadech, ve znění pozdějších předpisů.  

Živnostenskými úřady jsou: 

a) obecní živnostenské úřady (odbory obecních úřadů obcí s rozšířenou působností) 

b) krajské živnostenské úřady (odbory krajských úřadů) 

c) Živnostenský úřad České republiky. 

Živnostenský úřad nebyl od účinnosti, tj. od 01. ledna 1992, zřízen. Jeho působnost 

vykonává Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

I tento zákon byl několikrát novelizován. Mezi zásadní patří novela z roku 2006 

(účinnost od 01. srpna 2006), kdy se z obecních živnostenských úřadů stala centrální 

registrační místa (dále jen CRM) a zároveň jsou spolu s krajskými živnostenskými úřady 

provozovateli živnostenského rejstříku. CRM se podrobněji zabývám v dalších částech této 

diplomové práce. 

2.5. Vládní usnesení „Zjednodušení administrativních postupů při vstupu 

a v průběhu podnikání“ 

Vláda na svém zasedání v říjnu v roce 2004 schválila usnesením č. 1006 projekt 

„Zjednodušení administrativních postupů  při vstupu a v průběhu podnikání (dále jen 

ZAP)“. Hlavním cílem vytýčeného projektu bylo odstranění administrativních bariér, které 

souvisejí s podnikáním a dále zjednodušení komunikace podnikatelských subjektů s orgány 

státní správy při zahájení, ale i v průběhu jejich podnikatelské činnosti. 

Na obrázku č. 1 je přehledně uvedeno, které úřady musel podnikatel osobně navštívit 

za stávající legislativy před zahájením své podnikatelské činnosti. Na všech těchto úřadech 

pochopitelně musel vyplňovat celou řadu tiskopisů a formulářů. V mnoha případech 

docházelo i k situaci, kdy podnikatel musel dojít na tyto úřady minimálně dvakrát. 

V prvém případě ohlašoval nebo oznamoval určité skutečnosti a teprve při druhé návštěvě 

úřadu si mohl vyzvednout např. registraci, ohlášení, živnostenský list, apod. I tato 

skutečnost byla jedním z impulzů, proč vláda přijala výše uvedené usnesení. 
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Obrázek č. 1: Stav před přijetím vládního usnesení o projektu ZAP 
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3. Analýza 

Základní myšlenkou ZAPu bylo dosáhnout zkvalitnění systému jednotlivých 

evidencí a dalších registrací podnikatelských subjektů v návaznosti na příslušné informační 

systémy veřejné správy. Projekt ZAPu byl vzhledem ke své složitosti a časové náročnosti 

rozdělen do tří etap tak, aby bylo zajištěno bezproblémové spuštění tohoto projektu. 

Jednalo se o kontinuální proces, proto se jednotlivé etapy vzájemně překrývaly. V tabulce 

č. 1 jsou uvedeny jednotlivé etapy s předpokládaným začátkem a dobou ukončení těchto 

etap.  

 

 

Tabulka č. 1: Etapy ZAP (Pramen MPO) 

 Začátek 

etapy 

Předpokládané ukončení 

etapy 

I. etapa  (bez legislativních změn) 10/2004 03/2005 

II. etapa (s legislativními změnami dílčího 

charakteru) 
11/2004 06/2006 

III. etapa (s legislativními změnami 

rozsáhlejšího charakteru 
12/2004 2007 

 

3.1. I. etapa ZAP 

Podstata této etapy spočívala ve vytvoření organizačních a technických podmínek 

pro bezproblémové fungování kontaktních míst pro podnikatele. Na tomto kontaktním 

místě měl být podnikatel schopen oznámit všechny důležité informace pro vstup 

do podnikání anebo v jeho průběhu.  

Prvotním krokem realizace výše uvedené koncepce měl být vznik CRM, která by se 

vytvořila ze stávající sítě živnostenských úřadů. Zřízením těchto CRM mělo být dosažení 

modernizace podnikání v oblasti živnostenské správy na území České republiky a dále 

integrace všech informačních systémů, které souvisejí se vstupem do podnikání. 
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Ministerstvo průmyslu a obchodu na svém jednání s Radou pro rozvoj podnikatelského 

prostředí, pověřit živnostenské úřady jako CRM, dospěli mimo jiné i proto, že 

živnostenské úřady prováděli již v té době podstatnou část úkonů souvisejících se vstupem 

do podnikání i s jeho průběhem. Na území České republiky působilo v té době  242 těchto 

správních orgánů, a byl proto optimální předpoklad pro to, aby projekt ZAP byl v praxi 

přiblížen co největšímu počtu podnikatelů.   

Dalším cílem této etapy bylo vytvoření uceleného přehledu o všech formulářích, 

tiskopisech, dokladech a písemnostech, které podnikatel musí na jednotlivé správní orgány 

dokládat. Tyto všechny tiskopisy měly být poté soustředěny na CRM, aby je živnostenské 

úřady měli k dispozici v případě zájmu podnikatelů. Pracovníci živnostenských úřadů byli 

proškolováni s cílem zvýšit komfort poskytovaných služeb a zavedení tak klientského 

přístupu. 

3.2. II. etapa ZAP 

V této etapě ZAP byla vytvořena v rámci České republiky síť centrálních 

registračních míst pro podnikatele na stávajících obecních živnostenských úřadech (viz 

kapitola č. 2.4.). Provoz CRM byl zahájen s účinností novely živnostenského zákona, a to 

od 01. srpna 2006. Jednotlivé živnostenské úřady byly označeny logem CRM a podnikatel, 

ať už začínající nebo stávající, mohl získat od pracovníků ŽÚ patřičné informace, které se 

týkaly nejenom živnostenskoprávní problematiky, ale i základní informace a formuláře 

pro další instituce, které měl v té době za povinnost navštívit.  

Jednalo se zejména o správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovnu, finanční 

úřad, ale i úřad práce. Ministerstvo průmyslu a obchodu v součinnosti s dotčenými 

ústředními orgány zabezpečovalo pro živnostenské úřady potřebné formuláře a dále 

provedlo několik dalších proškolení v oblasti sociální, zdravotní a daňové problematiky, 

která souvisí s postavením živnostenských úřadů jako CRM. V následující kapitole 3.2.1. 

je uveden příklad ohlášení živnosti po účinnosti výše uvedené novely. 

Další praktické informace byly zveřejňovány nejenom na webových stránkách MPO, 

ale i na webových stránkách jednotlivých živnostenských úřadů. Tato etapa se týkala 

zejména poskytování informací  podnikatelským subjektům. Další novinkou bylo 

vybudování Informačních míst pro podnikatele (dále jen InMP), které byly zřízené 
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Hospodářskou komorou České republiky. Tato InMP plní zejména informační servis 

v obchodní sféře a dále jsou metodicky nápomocni zejména začínajícím podnikatelům. 

Nenahrazují tedy výkon státní správy, který je svěřený živnostenským úřadům, resp. 

centrálním registračním místům. Při své metodické práci InMP úzce spolupracují s CRM. 

3.2.1. Příklad ohlášení živnosti po zřízení CRM 

Podnikatel – fyzická osoba ohlásil na místně příslušném živnostenském úřadu podle 

místa trvalého bydliště živnost. Zároveň bylo jeho povinností doložit splnění všeobecných 

a zvláštních podmínek provozování živnosti.  

Všeobecnými podmínkami byly stanoveny: 

- dosažení věku 18 let 

- způsobilost k právním úkonům a 

- bezúhonnost (dokládaná výpisem z rejstříku trestů) 

- doložení skutečnosti, že fyzická osoba, pokud na území ČR podniká nebo  

podnikala, nemá na svém osobním účtu evidovány daňové nedoplatky z tohoto 

podnikání, 

- doložení skutečnosti, že fyzická osoba, pokud na území ČR podniká nebo 

podnikala, nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a  

- doložení skutečnosti, že fyzická osoba, pokud na území ČR podniká nebo 

podnikala, nemá nedoplatky na pojistném na veřejném zdravotním pojištění. 

Zvláštními podmínkami provozování živnosti jsou odborná nebo jiná způsobilost, 

která je stanovena živnostenským zákonem nebo zvláštními právními předpisy. Tato 

způsobilost se dokládala v té době např. výučním listem a dokladem o vykonání tříleté 

praxe v oboru, vysvědčením o maturitní zkoušce a dokladem o vykonání dvouleté praxe 

v oboru, dokladem o vykování šestileté praxe v oboru, apod. Zvláštní způsobilost byla a 

stále je striktně stanovena v paragrafovém znění živnostenského zákona, anebo je uvedena 

v přílohách, kde jsou vyjmenovány jednotlivé živnosti. 
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Podnikatel vyplnil základní část formuláře JRF (podrobněji je popsáno v kapitole 

3.4.). Pracovníci CRM (resp. živnostenského úřadu) zkontrolovali vyplněný formulář a 

všechny předložené doklady. V případě, že nebyly doloženy některé doklady vyjmenované 

ve všeobecných podmínkách, požádal ŽÚ příslušné orgány o vydání těchto potvrzení. 

Podnikatel tedy již v této fázi projektu ZAP neměl povinnost tyto doklady předkládat, jak 

tomu bylo v minulosti. Určitou nevýhodou pro podnikatele, bylo ovšem to, že v případě 

nedoložení výše uvedených dokladů, neběžela lhůta pro vydání živnostenského listu, a 

živnostenský úřad neměl tedy povinnost vydat živnostenský list do 15 dnů ode dne 

ohlášení živnosti, ale až po obdržení všech požadovaných dokladů. V praxi proto 

podnikatelé, až na výjimky, výše uvedené doklady předkládali rovnou s ohlášením 

živnosti, tj. museli dojít na příslušnou správu sociálního zabezpečení, finanční úřad a 

zdravotní pojišťovnu. 

Po opětovné kontrole všech dokladů doložených  k ohlášení živnosti byly zavedeny 

všechny potřebné údaje o podnikateli a živnosti do Informačního systému registru 

živnostenského podnikání (dále jen IS RŽP) a podnikateli byl  vydán živnostenský list.  

Další novinkou v této fázi projektu ZAP, byla možnost současně s ohlášením živnosti 

podat: 

a) přihlášku k daňové registraci nebo příslušné oznámení 

b) oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti 

c) podat přihlášku k důchodovému pojištění 

d) podat přihlášku k nemocenskému pojištění 

e) oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení a 

f) podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění. 

V případě, že podnikatel využil možnosti podat všechna výše uvedená oznámení 

nebo přihlášky, byly kromě základní části JRF, vyplněny ještě další, tzv. zvláštní části JRF 

(viz kapitola č. 3.4.). Pracovníci živnostenských úřadů neručili za údaje uvedené na těchto 

zvláštních částech JRF, pouze provedli formální kontrolu a odeslali tyto formuláře 

na příslušné státní orgány. 
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3.3. Informační systém registru živnostenského podnikání 

Živnostenské úřady od doby svého vzniku v roce 1992, používaly ke své činnosti 

nejrůznější druhy programového vybavení. Bylo pouze na jejich uvážení, jaký software 

budou používat k evidenci podnikatelů, jakým způsobem povedou spisové dokumentace 

těchto podnikatelů, apod. Data z jednotlivých obecních živnostenských úřadů (do roku 

2002 i z okresních živnostenských úřadů) se složitě uchovávala a při přestěhování 

podnikatele do jiného místa bydliště, resp. sídla společnosti, složitě předávala. 

V roce 2005 vznikl, za spolupráce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a bývalého 

Ministerstva informatiky ČR, pilotní projekt Informační systém registru živnostenského 

podnikání. Součástí tohoto centrálního informačního systému se stal i živnostenský 

rejstřík, jehož provozovateli jsou, podle zákona o živnostenských úřadech, jednak obecní 

živnostenské úřady, ale i krajské živnostenské úřady. Správcem živnostenského rejstříku je 

potom Živnostenský úřad ČR, resp. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (viz kapitola č. 

2.4.). 

Hlavními cíli tohoto projektu bylo: 

1. sjednotit a konsolidovat data živnostenských úřadů o podnikatelských subjektech,  

2. zpřístupnit data všech podnikatelů pro pracovníky živnostenských úřadů (např. 

odpadlo složité zasílání spisů podnikatelů prostřednictvím pošty, možnost 

ověření dat při provedení kontroly podnikatele jiným živnostenským úřadem 

apod.), 

3. možnost vydávání výpisů ze živnostenského rejstříku
4
, 

4. sjednotit administrativní postupy živnostenských úřadů tak, aby byly v souladu 

se živnostenským zákonem a zákonem o živnostenských úřadech, 

5. propojit registr s dalšími informačními systémy veřejné správy (např. obchodní 

rejstřík, rejstřík trestů, centrální registr obyvatel, atd.), 

6. zpřístupnit veřejnou část živnostenského rejstříku v elektronické podobě. 

                                                      
4
 § 60 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů 
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 Na přelomu let 2005 a 2006 proběhla tzv. migrace dat. V praxi to znamenalo, že 

byla postupně do tohoto registru sehrávána data všech živnostenských úřadů. Jednalo se 

o velice složitou „akci“ s úspěšným koncem. Před touto migrací byli jednotliví pracovníci 

živnostenských úřadů z celé České republiky několikrát proškoleni a dokonce měli 

k dispozici před ostrou migrací svých dat do IS RŽP školicí verzi. Tato školicí verze je 

k dispozici pracovníkům ŽÚ stále a slouží k ověření jednotlivých postupů zápisů tak, aby 

byly provedeny v souladu s platnou legislativou v ostré verzi.  

3.4. Jednotný registrační formulář (JRF) 

Jak jsem již popisovala v minulé kapitole, byl ve spolupráci Ministerstva průmyslu a 

obchodu a dalších ústředních orgánů státní správy vytvořen tzv. JRF – jednotný 

registrační formulář, který byl koncipován tak, aby byl co nejpřehlednější nejenom 

pro podnikatele, ale i pro následné zpracování pracovníky CRM. JRF nahrazoval různé 

druhy a typy formulářů, které podnikatel musel do té doby otrocky vyplňovat na každém 

úřadu, na kterém měl povinnost ohlásit vstup do podnikání nebo i případnou změnu, která 

se týkala jeho podnikatelských aktivit či osobních údajů. Jednalo se zejména o vyplnění 

jména a příjmení, data narození, rodného čísla, místa narození, bydliště apod. Tyto 

požadované údaje z jednotlivých úřadů byly sjednoceny do jednoho formuláře a tím bylo 

dosaženo odstranění opakovaného vyplňování podobných údajů na registračních nebo 

přihlašovacích tiskopisech.  

JRF byl rozdělen na dva základní formuláře, pro: 

- fyzickou osobu a  

- právnickou osobu. 

Dále byla vytvořena celá řada formulářů, která tvořila tzv. zvláštní část JRF. Jednalo 

se o tyto formuláře: 

Pro finanční úřady: 

- přihláška k daňové registraci pro fyzické osoby, 

- přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty, 

- přihláška k registraci – odštěpné závody a provozovny. 
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Pro správu sociálního zabezpečení: 

- oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti, přihláška k důchodovému a 

nemocenskému pojištění. 

Pro zdravotní pojišťovny: 

- oznámení pojištěnce o zahájení (ukončení) samostatné výdělečné činnosti. 

Pro úřady práce: 

- hlášení volného pracovního místa nebo jeho obsazení. 

V příloze č.1-3 pro ilustraci přikládám vzory formulářů, které se týkaly pouze 

finančního úřadu.  

 Základní, ale i zvláštní části JRF byly vyplňovány pracovníky živnostenských úřadů 

s podnikateli ručně. Zvláštní části JRF, tj. přihlášky k registraci u finančního úřadu, 

oznámení o zahájení nebo ukončení samostatné výdělečné činnosti správě sociálního 

zabezpečení, oznámení o zahájení nebo ukončení zdravotní pojišťovně a hlášení volného 

pracovního místa pro úřad práce, byly také vyplňovány ručně. Jak jsem již uvedla 

v předešlé kapitole, byla provedena kontrola pouze po formální stránce a po odsouhlasení 

podnikatelem, byly tyto zvláštní části JRF odesílány prostřednictvím poštovních služeb 

na příslušné správní orgány. S každou zvláštní částí byla odesílána i kopie základní části 

JRF, ve které byly uvedeny základní údaje o podnikatelském subjektu.  

Samozřejmě, jako každá nová věc, tak i tato novinka při vyřizování podnikatelských 

aktivit na úřadech, měla zpočátku svá úskalí. Jednalo se zejména o nárůst administrativních 

úkonů pro úředníky ŽÚ, kteří v této fázi projektu ZAP, museli všechny potřebné 

dokumenty pro další orgány státní správy vyřizovat a vypravovat prostřednictvím pošty. 

Podnikatelé se museli obrnit trpělivostí, protože při vyřizování všech těchto záležitostí, 

docházelo k prodlužování čekacích lhůt na jednotlivých pracovištích živnostenských 

úřadů. Následující obrázek č. 2 názorně ukazuje, jak se po zavedení výše popisovaných 

změn, tj. spuštění registru živnostenského podnikání, zavedení jednotného registračního 

formuláře, možnosti podnikatelů podat přihlášky a registrace na další správní orgány, 

výrazně zjednodušil proces zahájení podnikatelské činnosti. Informační místa Hospodářské 

komory i v této fázi fungují jako informační střediska. Zřídka jsou  InMP využívány 

namísto centrálních registračních míst.  
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Obrázek č. 2: Stav po III. etapě ZAP  
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3.5. III. etapa ZAP 
 

Třetí etapa byla věnována zejména zapracování jednotlivých legislativních změn tak, 

aby mohlo být prakticky naplňováno usnesení vlády o snižování administrativní zátěže 

podnikatelských subjektů. Tyto změny se týkaly zejména právních předpisů v oblastech 

sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění, daňových záležitostí a oznamování 

některých údajů úřadu práce.  

„Obíhat budou dokumenty a elektronické informace, ne podnikatel!“ Taková byla 

vize těch, kteří se na přípravě a realizaci projektu ZAP podíleli. Z vlastní, více než 

desetileté praxi na živnostenském úřadu, však musím konstatovat, že tato myšlenka – 

omezit běhání po úřadech – budila nedůvěru jak podnikatelské veřejnosti, tak i pracovníků 

obecních živnostenských úřadů.  

3.5.1. Novela živnostenského zákona č. 130/2008 Sb. 

Tato novela živnostenského zákona, která vstoupila účinnosti dnem 01. července 

2008 byla vzhledem k souboru progresivních změn jednou z nejzásadnějších. Jejím cílem 

bylo další zjednodušení podmínek pro podnikání.  

Mezi nejvýznamnější změny lze zahrnout: 

- živnostenské listy a koncesní listiny byly nahrazeny „pouze“ výpisem 

ze živnostenského rejstříku. Živnostenské úřady přestaly vydávat živnostenské listy a 

koncesní listiny, které byly tištěny na zvláštních tiskopisech vydávané Státní tiskárnou 

cenin; 

- došlo k výrazné revizi správních poplatků: za vstup do podnikání činí správní 

poplatek ve výši Kč 1000,--, každé další živnostenské oprávnění Kč 500,--. Do přijetí 

novely živnostenského zákona stál každý živnostenský list Kč 1000,--; 

- ruší se místní příslušnost k živnostenským úřadům: podnikatel má možnost 

oznámit veškerá oznámení na kterémkoliv živnostenském úřadě v České republice. Místní 

příslušnost zůstává pouze pro řízení o správních deliktech; 

- podnikatel nemusí oznamovat změny, které si mohou živnostenské úřady zjistit 

z obchodního rejstříku; 
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- 15 denní lhůta, která byla stanovena v zákoně o živnostenském podnikání 

pro vystavení živnostenského oprávnění, byla zkrácena na 5 dnů; 

- dosavadních 124 volných ohlašovacích živností (volných = podnikatel nemusí 

prokazovat splnění zvláštních podmínek provozování živnosti) je nahrazeno pouze jednou 

volnou ohlašovací živností s předmětem podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené 

v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, která obsahuje 80 oborů činností. 

-  zrušeno je vládní nařízení, které stanovovalo seznamy oborů živností volných. 

- zrušeno je nařízení vlády, kterým byl stanoven seznam živností, jejichž výkon byl 

podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost 

stanovenou tímto nařízením. Toto nařízení bylo implementováno přímo do živnostenského 

zákona jako příloha č. 5. 

3.5.2. Novela ŽZ a její dopad na živnostenské úřady 

1 . zavedena elektronická verze JRF.: 

Pracovník živnostenského úřadu vyplní JRF přímo na svém počítači a podnikatel 

po vytištění a kontrole, tento formulář pouze podepisuje. Poté je JRF on-line zaslán 

do Informačního systému registru živnostenského podnikání, kde je posléze zpracován. 

Výsledkem tohoto zpracování je vydání výpisu ze živnostenského rejstříku. 

2. zrušení místní příslušnosti k živnostenským úřadům: 

Na jednotlivých živnostenských úřadech, resp. CRM, je počet úkonů odvislých 

od počtu podnikatelů, kteří příslušný živnostenský úřad navštíví. Tato změna má i přímou 

souvislosti s vybíráním správních poplatků a možným snížením příjmů do rozpočtů 

jednotlivých obcí, které jsou výkonem státní správy na úseku živnostenského podnikání 

pověřeny. 
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Jaký dopad v praxi měla III. etapa ZAPu pro podnikatele podnikající podle 

živnostenského zákona, je znázorněno na obrázku č. 3 – podnikateli stačí po zavedení  této 

etapy přijít na živnostenský úřad-CRM a pracovníci těchto úřadů jsou schopni podnikateli 

poskytnout servis vůči dalších orgánům státní správy již zcela v elektronické podobě. 

  

 

Obrázek č. 3 Stav po III. etapě ZAP 
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V tabulce č. 2 jsou pro dokreslení stručně popsány nejdůležitější změny, které 

přinesla novela ŽZ č. 130/2008 Sb.  

 

Tabulka č. 2: Přehled nejvýznamnějších změn po novele ŽZ č. 130/2008 Sb., 

 Před novelou ŽZ 

 

Po novele ŽZ 

Doklad o živnostenském 

oprávnění 

Živnostenský list 

Koncesní listina 

 

 

Výpis ze živnostenského 

rejstříku 

Správní poplatek 

za vystavení ŽO 

(v Kč) 

 

1000,- za každý živnostenský list 

 

 

1000,- za vstup do podnikání 

 

2000,- za každou koncesní listinu 

 

 

500,-- další ohlášení živnosti 

 

10000,-- za průmyslovou živnost 

 

 

Průmyslová živnost zrušena 

Lhůta pro vydání ŽO  

15 dnů živnostenský list 

 

 

5 dnů pro ohlašovací živnosti 

 

30, resp. 60 dnů – koncesní listina 

 

 

5 dnů po vydání rozhodnutí o 

udělení koncese 

Místní příslušnost k ŽÚ  

FO – bydliště 

 

 

 

 

zrušena  

PO – sídlo společnosti 

 

 

 

Tabulka č. 3 na následující stránce ukazuje, jakým způsobem rostlo procento 

vyřizování záležitostí podnikatelů na CRM prostřednictvím elektronického podání. 

Pro svůj vzorek jsem si vybrala obecní živnostenské úřady Ústeckého kraje. Na počátku 

zavedení této novinky v červenci roku 2008 byla možnost využití elektronického podání 

skoro nulová. Ale již v následujícím roce, tj. v červenci roku 2009 se situace, až na jednu 

výjimku,  zcela změnila. Ještě přehledněji je tato situace znázorněna pomocí přiloženého 

grafu. 
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Tabulka č. 3:  Počet elektronických podání podaných za ŽÚ Ústeckého kraje v jednotlivých letech. 

Údaje jsou uváděny v procentech. (Zdroj MPO) 

                       

  

07/2008 

 

07/2009 

 

07/2010 

 

07/2011 

 

12/2011 

Bílina 
0 95 98 97 91 

Děčín 

 
0 81 93 89 91 

Chomutov 

 
0 90 95 95 93 

Kadaň 

 
0 84 94 86 89 

Litoměřice 

 
60 95 81 99 90 

Litvínov 

 
0 88 93 96 97 

Louny 

 
10 84 72 84 90 

Lovosice 

 
2 95 97 93 90 

Most 

 
0 95 85 97 97 

Podbořany 

 
0 17 79 68 91 

Roudnice nad Labem 

 
75 87 93 95 78 

Rumburk 

 
0 84 88 85 88 

Teplice 

 
7 84 93 93 95 

Ústí nad Labem 

 
0 56 72 68 63 

Varnsdorf 

 
0 81 95 94 88 

Žatec 

 
11 95 100 95 96 
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3.6. Czech POINT – kontaktní místo i pro podnikatele 

Již v kapitole č. 2.2. jsem se velice stručně zmínila o kontaktním místu veřejné 

správy, tzv. Czech POINTu. Toto kontaktní místo bylo zřízeno podle zvláštního právního 

předpisu
5
. Kontaktními místy veřejné správy podle tohoto předpisu byly stanoveny: 

- notáři, 

- krajské úřady, 

- matriční úřady, 

- obecní úřady, 

- zastupitelské úřady, 

- Hospodářská komora České republiky a 

- Držitel poštovní licence Česká pošta. 

Prostřednictvím těchto kontaktních míst je umožněno podnikatelské veřejnosti 

podávat i veškerá podání podle živnostenského zákona, tj. ohlásit živnost, požádat 

o koncesi, ohlásit změny údajů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti, ohlásit změny, 

které jsou stanoveny jako náležitosti  žádosti o koncesi a v neposlední řada možnost podat 

oznámení vůči dalších správním orgánům (správa sociálního zabezpečení, finanční úřad, 

zdravotní pojišťovna, úřad práce). 

Podnikatelé mohou ale využít i další služby kontaktních míst, které jsou vedeny 

v dalších informačních systémech veřejné správy, jako je např.: 

- Výpis z katastru nemovitostí 

- Výpis z obchodního rejstříku 

- Výpis ze živnostenského rejstříku  

- Výpis z obchodní rejstříku 

- Výpis z karty řidiče apod. 

                                                      
5
 § 8a Zákona č. 365/2000 Sb.,  o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákon. 
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Některé živnostenské úřady mají v současné době umožněn vstup i do této aplikace. 

A tato, dalo by se říci, doplňková činnost, slouží podnikatelům jako další nadstavba 

při vyřizování záležitostí na živnostenském úřadu. Jedná se např. doložení výpisu o zápisu 

právnické osoby do příslušného rejstříku dle zvláštních právních předpisů, doložení výpisu 

z katastru nemovitostí při dokládání místa podnikání, umístění provozovny, sídla 

společnosti apod. 

Znamená to tedy, že podnikatel může dorazit na jedno z výše uvedených míst, kde 

s ním pracovník vytvoří elektronickou podobu podání JRF, vytiskne jej do  listinné podoby 

a po kontrole tohoto tiskopisu zajistí podepsání podnikatelem. Poté jsou data 

v elektronické podobě zaslána do informačního systému registru živnostenského 

podnikání. Pracovník Czech POINTu dále fyzicky  formulář JRF včetně případných příloh, 

které nemohly být z nějakého důvodu poslány elektronicky, zašle na živnostenský úřad, 

který byl v podání označen jako příslušný k vyřízení tohoto podání.  

V případě, že elektronické podání má všechny náležitosti, které stanoví živnostenský 

zákon a další zvláštní právními předpisy
6
, je  považováno za bezvadné a  pracovníci 

živnostenského úřadu mohou data zpracovat a vydat podnikateli výpis ve lhůtě stanovené 

v ŽZ, tj. do pěti dnů.  

3.7. S živnostenskými úřady elektronicky 

Od 01. října 2008 byl spuštěn další projekt, který umožňuje podnikatelům vytvořit 

elektronické podání ve formátu jednotného registračního formuláře na svém počítači a 

následné odeslání do elektronické podatelny Živnostenského rejstříku. V tomto podání  

kromě povinných údajů, podnikatel vyplňuje i název živnostenského úřadu, který má 

podání zpracovat a v případě, že jsou splněny všechny podmínky pro vystavení 

živnostenského oprávnění či provedení ohlášené změny, toto elektronické podání vyřídit. 

Pro vytvoření a odesílání elektronických podání z počítače podnikatele je 

na veřejných webových stránkách Živnostenského rejstříku (www.rzp.cz) k dispozici 

aplikace, která je zdarma ke stažení. Po vytvoření elektronického podání má podnikatel 

dvě možnosti: 

 

                                                      
6
 Např. Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

http://www.rzp.cz/
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1) podnikatel vlastní platný kvalifikovaný certifikát, tzv. elektronický podpis
7
: 

Vytvořené podání podepíše tímto elektronickým podpisem a rovnou zašle na 

živnostenský úřad, který si sám určil; 

2) podnikatel nevlastní platný kvalifikovaný certifikát: 

I v tomto případě může využít služeb elektronického podání. Prostřednictvím 

aplikace elektronického podání vytvoří datový soubor, tj. vyplní JRF, uloží na 

svém počítači,  klasicky vytiskne a podepíše. Takto připravené podání může buď 

odeslat prostřednictvím pošty na vybraný živnostenský úřad, anebo jej doručí 

osobně. 

Na následujícím obrázku je stručně znázorněno optimální vyřízení živnostenského 

oprávnění prostřednictvím elektronického podání z počítače podnikatele, aniž by se 

podnikatel, zjednodušeno řečeno,  „musel zvednout ze židle“. 

 

Obrázek č. 4: Vyřízení ŽO prostřednictvím elektronického podání 

                                                      
7
 odst. a) § 2  zákona č. 227/2000 Sb, zákon o elektronické podpisu: 

elektronickým podpisem se rozumí údaj v elektronické podobě, který je připojen k datové zprávě nebo je s ní    

logicky spojen a který slouží jako metoda k jednoznačnému ověření identity podepsané osoby ve vztahu k 

datové zprávě, 
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I když je tato aplikace přístupná více než tři roky, musím ze své praxe na živnostenském 

úřadu konstatovat, že podnikatelé stále ještě volí variantu osobní návštěvy na úřadu 

nejčastěji.  

Ze své praxe: Živnostenský úřad Děčín přijal od začátku tohoto projektu do současné 

doby pouze dvě elektronická podání z počítače podnikatele. Protože tato podání nebyla 

zcela v pořádku a úplná - nebyly doloženy doklady potřebné k ohlášení živnosti, zejména 

doklady odbornosti a současně nebyl zaplacen správní poplatek, který je nedílnou součástí 

ohlášení živnosti, musel živnostenský úřad přistoupit k zaslání výzvy podnikateli 

k doložení dokladů. Podnikatelé se raději v obou případech dostavili osobně na 

živnostenský úřad a po doplnění chybějících dokladů, jim byl vydán výpis ze 

živnostenského rejstříku. 

3.8. Příklad vydání živnostenského oprávnění v praxi 

Na živnostenský úřad, resp. CRM, se dostaví fyzická osoba, aby ohlásila ohlašovací 

živnost volnou s předmětem podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v příloze 1 až 

3 živnostenského zákona“.  

Po ověření totožnosti této osoby, které probíhá jednak kontrolou v systému 

centrálního registru obyvatel a dále v Informačním systému registru živnostenského 

podnikání bylo zjištěno, že tato osoba v minulosti nikdy nepodnikala a ani v současné době 

nepodniká. Tato kontrola je prováděna elektronicky přes IS RŽP. Po vložení rodného čísla 

osoby, je systém během několika vteřin schopen zjistit, zda nebylo v minulosti této osobě 

přiděleno identifikační číslo. 

Po výše provedené kontrole totožnosti, pracovník CRM vyzpovídá budoucího 

podnikatele (dále jen podnikatel), zda se opravdu bude jednat o ohlašovací živnost volnou, 

kterou přišel podnikatel na začátku ohlásit. Tato část konzultace s podnikatelem je velice 

důležitá a v praxi i časově náročná. Po vyjasnění všech otázek je jasné, že se bude jednat 

opravdu o volnou živnost. Protože součástí této ohlašovací živnosti volné, je i seznam 

oborů činností náležejících do této živnosti, jsou jednotlivé obory s podnikatelem také 

prodiskutovány. Po vyjasnění si všech těchto prvotních informací a zodpovězení všech  

otázek k zahájení činnosti, začne pracovník úřadu vyplňovat elektronické podání.  
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Nejprve je vyplněna základní část Jednotného registračního formuláře, v tomto 

případě formulář pro fyzické osoby (viz příloha č.4). a dále se vyplňuje  i druhá základní 

část JRF, a to seznam oborů činností, náležejících do volné živnosti (viz příloha č. 6).  

Při vyplňování JRF je podnikatel informován, že může využít možnosti podat 

přihlášku k daňové registraci, oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti, podat 

přihlášku k důchodovému a nemocenskému pojištění, oznámit vznik volného pracovního 

místa a podat oznámení podle zákona o veřejném pojištění. Podnikatel využívá možnosti 

zaregistrovat se na finančním úřadu (viz příloha č. 7) a podat přihlášku na správu 

sociálního zabezpečení (viz příloha č. 8). Tyto dvě přílohy jsou tedy v rámci 

elektronického JRF vyplněny a vytištěny. V případě správnosti všech doplněných dat, 

podnikatel formuláře podepíše. Protože se jedná o ohlášení živnosti při vstupu 

do živnostenského podnikání, je podnikatel povinen dle zákona o správních poplatcích 

zaplatit správní poplatek ve výši Kč 1000,--.  Po zaplacení správního poplatku následuje již 

samotné zpracování výše uvedeného podání. 

Data, která byla vložena do elektronického podání JRF, jsou on-line „překlopena“ 

do  registru živnostenského podnikání. Při zapisování osobních údajů do registru jsou opět 

ověřována základní osobní data podnikatele (jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, 

místo narození, bydliště), aby při ostrém zápisu nedošlo k záměně osoby. Zároveň s těmito 

daty se opět ověřuje, zda podnikateli nebylo k jeho rodnému číslu někdy v minulosti 

přiděleno identifikační číslo. Po této další kontrole jsou data uložena a podnikateli 

přiděleno identifikační číslo. Zároveň je také elektronicky požádáno o výpis z rejstříku 

trestů. V případě bezúhonnosti podnikatele
8
, toto ověření trvá na Rejstříku trestů pouze 

několik vteřin. Elektronický výpis z Rejstříku trestů je založen do spisu podnikatele a 

slouží pouze pro potřeby živnostenského úřadu. 

Dalším krokem v této fázi zpracování elektronického JRF jsou vkládána data, která 

se týkají místa podnikání
9
, předmětu podnikání a v našem případě i doplnění oborů 

činností. Tyto jednotlivé zápisy jsou průběžně informačním systémem ověřovány. Po 

                                                      
8
 § 6 odst. 2) ŽZ: za bezúhonného se pro účely živnostenského zákona nepovažuje osoba, která byla 

pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti 

s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako 

by nebyla odsouzena dle zvláštního právního předpisu 
9
 § 2 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů: místem podnikání 

fyzické osoby je adrese zapsaná jako její místo podnikání v obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem 

upravené evidenci. 
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vložení všech potřebných údajů, si pracovník živnostenského úřadu vyhotoví pracovní 

výpis ze živnostenského rejstříku (jedná se o náhled výpisu, kde má ještě možnost 

zkontrolovat, zda jsou všechny údaje vloženy správně). Po této závěrečné kontrole, data 

„natvrdo“ uloží a vytiskne výpis ze živnostenského rejstříku.  

Shora je popsán proces založení živnosti, od ohlášení podnikatelem, po vydání 

výpisu ze živnostenského rejstříku a jeho předání podnikateli. 

Podání, která byla učiněna vůči finančnímu úřadu a správě sociálního zabezpečení, 

jsou předávány již pouze elektronicky, ve speciálních dávkách spolu s ostatními podáními 

dalších podnikatelských subjektů. Tato předání probíhají mezi jednotlivými registry 

veřejné správy v nočních  hodinách. 

Živnostenský úřad má možnost zkontrolovat, zda tato podání byla odeslána, v jaké 

dávce a s přesným určením data a hodiny odeslání. 
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4. Vyhodnocení 

4.1. Vyhodnocení vládního usnesení ZAP 

Vládní usnesení, jehož prioritou bylo zřízení CRM bylo bezezbytku naplněno. 

Centrální registrační místa byla opravdu zřízena při stávajících obecních živnostenských 

úřadech. Tato místa dnes bez problémů vyřizují nejenom agendu týkající se 

živnostenského podnikání, ale i vyřizování záležitostí vůči  dalším orgánů státní správy, to 

znamená finančních úřadů, okresních správ sociálního zabezpečení, zdravotních 

pojišťoven a úřadů práce.  

Informační systém registru živnostenského podnikání je plně funkční a je jedním 

z nejlépe propracovaných informačních systémů veřejné správy. Živnostenské úřady mají 

náhled nejenom na podnikatelské subjekty v místě své působnosti (tj. obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností), ale i na podnikatelské subjekty v rámci celé České republiky. 

Systém sjednotil jednotlivé administrativní procesy v návaznosti na živnostenský zákon. Je 

plně napojen na další registry veřejné správy, jako je centrální registr obyvatel, rejstřík 

trestů, obchodní rejstřík a adresní rejstřík. Pracovníci ŽÚ mají stále k dispozici školicí 

verzi systému RŽP, která jim umožňuje před vložením dat do ostré verze vyzkoušet, zda 

jimi zvolený postup, je správný. 

Elektronické podání vyplňované přímo na živnostenském úřadu s podnikatelem, se 

stalo dalším významným krokem ke snížení administrativní zátěže a dnes je zcela běžnou 

záležitostí a velkou měrou přispělo ke zvýšení komfortu klientů živnostenských úřadů. 

Přes počáteční nedůvěru jak ze strany pracovníků živnostenských úřadů, ale i podnikatelů, 

si dnes již dost dobře neumí ani jedna strana představit, že by veškerá podání byla 

vyplňována ručně a dále prostřednictvím poštovních služeb rozesílána na příslušné orgány.  

Ovšem na druhou stranu, možnost využití zaslat elektronické podání přímo ze svého 

počítače nebo prostřednictvím Czech POINTu,  je využíváno stále minimálně. Tato situace 

je možná zapříčiněná i tím, že současné podnikatelské veřejnosti stále ještě vyhovuje více 

osobní kontakt s pracovníkem úřadu, než pouhé vyplnění a odeslání elektronických dat. 

Z vlastní zkušenosti musím opět konstatovat, že stále více, zejména mladších podnikatelů, 

využívá možnosti konzultace, např. prostřednictvím e-mailové pošty před osobní 
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návštěvou živnostenského úřadu. V příštích letech tedy může dojít k situaci, kdy 

podnikatelé opravdu budou všechna podání činit prostřednictvím svých počítačů.  

4.2. Živnostenské úřady & ZAP 

Živnostenské úřady jako centrální registrační místa  se staly průkopníky při zavádění 

vládního plánu snižování administrativní zátěže podnikatelů. Na pracovníky jednotlivých 

CRM jsou sice kladeny větší nároky na jejich znalosti z předpisů, které přímo nesouvisejí 

z podnikatelskou činností, ale současně dochází ke snižování nákladů na zasílání 

papírových dokumentů na příslušné orgány. Po zavedení elektronického podání 

prostřednictvím JRF do rutinního procesu, došlo i k rychlejšímu odbavení jednotlivých 

podnikatelů na přepážkách úřadů. 

Zrušení místní příslušnosti k živnostenským úřadům může na jedné straně znamenat 

přetížení a na straně druhé, malé využívání některých úřadů.  

Jako negativní se jeví z pohledu registračních míst změna zákona o správních 

poplatcích, kdy došlo k radikálnímu snížení vybírání správních poplatků od podnikatelů. 

V ročním přehledu se v mnoha případech jednalo o celou polovinu.  

Pracovníci živnostenských úřadů si za dobu existence CRM rozšířili své odborné 

znalosti i mimo živnostenskoprávní problematiku. V současné době lze konstatovat, že 

služba CRM, ale i poskytování poradenské a konzultační činnosti ze strany těchto 

pracovníků,  jsou na velmi dobré úrovni. 

4.3. Podnikatelská veřejnost & ZAP 

Zrušení místní příslušnosti k živnostenským úřadům bylo ze strany podnikatelů 

přijato velmi pozitivně. V praxi to znamená, že podnikatel si může na kterémkoliv 

živnostenském úřadu ohlásit cokoliv. Určité úskalí může však v této situaci přinést fakt, že 

místní příslušnost u ostatních úřadů, ke kterým mají stále ještě ohlašovací povinnosti, 

zůstala zachována. Na CRM je sice vyplněno elektronické podání,  přihlášky a registrace 

jsou zaslány na příslušné úřady, ale v případě nějakých nesrovnalostí, musí podnikatel 

navštívit svůj domovský úřad.  
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Novelami živnostenského zákona došlo mimo jiné i k omezení oznamovacích 

povinností ze strany podnikatelů. Podnikatel v současné době již nemusí oznamovat změnu 

příjmení a trvalého bydliště, jelikož živnostenský úřad dostane prostřednictvím RŽP 

z centrálního registru obyvatel tzv. „avízo“ o této změně a tuto změnu může 

v živnostenském rejstříku provést bez  předešlého oznámení změny podnikatelem. Tato 

změna není předmětem správního poplatku a podnikateli je vydán výpis ze živnostenského 

rejstříku s aktuálními údaji až na základě jeho žádosti. Podobná situace se týká i 

právnických osob, kdy firmy nemusí oznamovat změny, které předtím provedly na 

obchodním rejstříku příslušného krajského soudu podle sídla společnosti. I v tomto případě 

je zasláno elektronické „avízo“ do RŽP a pracovníci jej zpracují a výpis je vydán až na 

základě žádosti společnosti. 

Neméně pozitivně bylo přijato i snížení správních poplatků za vydání živnostenského 

oprávnění. V některých případech se u jednotlivého podnikatele mohlo jednat i o několik 

tisíc korun.  

Poslední novinkou byl výrazný pokles počtu volných živností a současně zavedení 

pouze jedné volné živnosti s 80 obory činností. Podnikatelům, kteří vlastnili některou 

z volných živností, byla provedena tzv. transformace a  díky tomu nemuseli žádat o nové 

živnosti, naopak, mohli začít podnikat i v dalších oborech činností. 
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5. Závěr 

Živnostenský zákon tvoří základní pilíř pro oblast živnostenského podnikání. 

Specifikuje jednotlivé subjekty, které mohou provozovat živnost, ale mimo to upravuje i 

podmínky pro vstup do podnikání a kontrolu nad jejich dodržováním. Od účinnosti této 

právní normy uběhlo letos právě 20 let a v celém průběhu byla mnohokrát novelizována.  

Po přijetí vládního usnesení v roce 2004, které se vytyčilo za svůj cíl zjednodušení 

administrativních postupů při zahájení a v průběhu podnikání, byl živnostenský zákon a 

současně i předpisy související, upravovány a novelizovány tak, aby byl co nejvíce 

usnadněn začínajícím, ale i stávajícím podnikatelům vstup do podnikání a zároveň co 

možná nejvíce urychlen a zjednodušen proces vzniku živnostenského oprávnění. 

Změny, které sebou přinesly jednotlivé úpravy legislativy,  týkající se  přímo nebo 

nepřímo právě  této problematiky, se staly naprostou samozřejmostí. 

Dalším významným krokem při snižování administrativních úkonů s sebou jistě 

přinese spuštění tzv. základních registrů, ke kterému by mělo dojít v červenci letošního 

roku. Jedná se z dnešního pohledu o další převratnou novinku  ve veřejné správě. V praxi 

to bude znamenat, že např. pracovníci CRM budou mít přímý přístup (s možností pouze 

náhledu, pro kontrolu údajů uváděných podnikatelem) do katastru nemovitostí, obchodního 

rejstříku, registru osob, registru adres, apod. a budou si tedy moci ihned ověřit skutečnosti 

a informace, které podnikatel při svém podání uvedl.  

Další etapa elektronizace veřejné správy je tedy přede dveřmi.  

Není daleko doba, kdy se nejen pracovníci živnostenských úřadů, ale i další správní 

orgány, stanou pouhými registrátory a podnikatelé budou veškerá svá podání řešit doma 

od stolu. Z vlastní dosavadní zkušenosti získané dlouholetou praxí na živnostenském úřadu 

mohu konstatovat, že podnikatelé stále ještě volí variantu osobní návštěvy na úřadě, 

protože zde řeší nejenom problematiku podnikání, ale stále častěji se obracejí na 

pracovníky těchto úřadu i s dotazy, které ne vždy souvisejí přímo s podnikatelskou 

problematikou. Živnostenské úřady, resp. CRM, zde tak plní nejenom funkci registrační, 

ale zároveň i funkci poradenskou a konzultační. 
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