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Novela živnostenského zákona 2017 

 Dne 30. září 2017 nabyla účinnosti novela živnostenského zákona, tj. zákon č. 289/2017 Sb., 

kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (dále jen „živnostenský zákon“ 

nebo „ŽZ“), a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.  

 

 Cílem novely dle důvodové zprávy je především:  

 

(i) zlepšení podnikatelského prostředí v České republice, a to zejména:  

a) snížením administrativní zátěže podnikatelů;  

b) odstraněním nerovného postavení jednotlivých skupin podnikatelských subjektů z hlediska 

nastavení překážek provozování živnosti;  

 

(ii) zajištění lepší dostupnosti informací o podnikatelích zapsaných v živnostenském rejstříku pro ši-

rokou veřejnost (vydávání hromadných sestav); 

 

(iii) zkvalitnění právní úpravy s ohledem na potřeby aplikační praxe (např. upřesnění pravidel pro 

vydávání tržních řádů, rozšíření fungování tzv. centrálních registračních míst, zakotvení definice 

pojmu „adresa“ v návaznosti na zavedení základního registru územní identifikace, adres a ne-

movitostí). 
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I. ZLEPŠENÍ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ČR 

 

A. Snížení administrativní zátěže podnikatelů 

 

 Novela odstraňuje: 

(i) stávající povinnost podnikatelů – právnických osob vznikajících zápisem do veřejných rejstří-

ků - oznamovat živnostenskému úřadu při ohlášení živnosti nebo v žádosti o koncesi identifi-

kační údaje týkající se jejich statutárních orgánů nebo jejich členů; přičemž na tyto podni-

katele se nebude vztahovat ani nově ukládaná povinnost oznamovat u statutárních orgánů ne-

bo jejich členů i datum vzniku jejich funkce; 

 

(ii) dosavadní povinnost podnikatelů – zahraničních fyzických a právnických osob - oznamovat 

živnostenskému úřadu v ohlášení živnosti nebo v žádosti o koncesi identifikační údaje týkající 

se vedoucích jejich odštěpných závodů.  

 

 Živnostenský úřad bude napříště povinen si výše uvedené údaje pro účely jejich zápisu do živnos-

tenského rejstříku zjišťovat sám, a to nahlédnutím do příslušného veřejného rejstříku, příp. 

z informací, které mu budou zaslány rejstříkovým soudem.  

 

 Nová úprava má přispět nejen ke snížení administrativní zátěže podnikatelů, ale i ke sjednocení zápisů 

identifikačních údajů dotčených osob v živnostenském rejstříku se zápisy ve veřejných rejstřících. 
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B. Překážky provozování živnosti 

 

 Novela dopadá zejména na úpravu překážky provozování živnosti založené pravomocným roz-

hodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 

3 ŽZ, tj. pro závažné porušení živnostenského zákona, jiných právních předpisů nebo podmínek 

stanovených rozhodnutím o udělení koncese.  

 

 Mění se především rozsah omezení provozovat živnost a sjednocuje se délka trvání překážky 

provozovat živnost, a to pro všechny dotčené skupiny osob.   

 

(i) Rozsah omezení:  

a) Podle doposavad platné právní úpravy nemohla (i) fyzická nebo právnická osoba, které by-

lo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3 ŽZ, (ii) fyzická nebo právnic-

ká osoba, která byla členem statutárního orgánu právnické osoby, které bylo takto zrušeno 

živnostenské oprávnění, (iii) jakož i další v § 8 odst. 6 písm. c) a d) ŽZ uvedené osoby, po 

stanovenou dobu vykonávat nejen živnost v oboru (tj. živnost, pro kterou jí bylo živnos-

tenské oprávnění zrušeno), ale i živnost v oboru příbuzném. Přitom o koncesi v jiném 

oboru mohla osoba uvedená pod (i) nebo (ii) výše požádat nejdříve po uplynutí 1 roku od 

právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění.  
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b) Nová právní úprava dosavadní omezení provozovat živnost v příbuzném oboru odstra-

ňuje a stanoví, že překážka provozování živnosti bude nadále spočívat pouze v zákazu 

provozovat stejnou živnost!  

 

(ii) Délka trvání překážky: 

a) Podle nové úpravy bude překážka provozování živnosti spočívající v zákazu provozovat 

stejnou živnost trvat pro všechny shora uvedené subjekty stejně dlouho, a to 3 roky od 

právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění.  

b) Novela tak odstraňuje dosud existující rozdíly v délce trvání překážky, po kterou nemohly 

jednotlivé skupiny osob živnost provozovat.   

 

 

 Novela se dále dotýká i právní úpravy překážky provozování živnosti založené pravomocným 

rozhodnutím soudu nebo správního orgánu, jímž byl vysloven zákaz činnosti, a upřesňuje ji 

tak, že fyzická nebo právnická osoba, které byl zákaz činnosti uložen, nesmí po dobu trvání tohoto 

zákazu provozovat pouze tu živnost, do jejíž obsahové náplně zakázaná činnost spadá! (Na 

rozdíl od dosavadní právní úpravy, podle které se trest nebo sankce zákazu činnosti vztahovala na 

provozování jak živnosti v oboru, tak živnosti v oboru příbuzném.) 
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II. VYDÁVÁNÍ HROMADNÝCH SESTAV 

 

 Novela zakotvuje možnost vydávání hromadných souborů (sestav) z živnostenského rejstříku 

s cílem zajistit dostatečný přístup veřejnosti k základním údajům o podnikatelích.  

 

 Živnostenský úřad vydá na základě žádosti (přičemž žadatelem může být kdokoli!) z veřejné části 

živnostenského rejstříku sestavu buď v listinné, nebo elektronické podobě. Sestava bude obsa-

hovat vždy pouze aktuální údaje, tj. údaje platné ke dni zpracování sestavy.  

 

 Obsahem sestavy mohou být pouze základní identifikační údaje o podnikateli (tj. jméno, příjme-

ní, nebo obchodní firma, popř. název, adresa sídla a identifikační číslo), a pokud o to žadatel požá-

dá, i předmět podnikání a umístění provozovny podnikatele.  

 

 Žadatel je oprávněn použít údaje obsažené v sestavě jen pro svou potřebu, soukromou či ob-

chodní (např. pro získání kontaktu na vhodného obchodního partnera), nesmí je však zveřejnit ani 

poskytnout třetí osobě!  

 

 Vydávání hromadných sestav bude zpoplatněno správním poplatkem ve výši 5,- Kč za poskytnutí 

údajů týkajících se jednoho podnikatele (bez ohledu na to, jaká bude velikost formátu sestavy nebo 

zda sestava bude vydána v listinné či elektronické podobě). 
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Věříme, že výše uvedené shrnutí usnadní Vaši orientaci v nové právní úpravě. V případě po-

třeby jsme Vám plně k dispozici pro poskytnutí doplňujících informací nebo právní asistenci 

v dané oblasti. 

Editor: JUDr. Magda Stárková, advokát, e-mail: starkova@akvk.cz 

Hlavním cílem Newsletterů je poskytnout základní informace k danému tématu a nelze je považovat za vyčer-

pávající odborný návod. Obsah této publikace slouží pouze k základní orientaci a nevychází ze specifických 

okolností jednotlivého případu či individuálních potřeb klienta. Před každým právním jednáním v konkrétním 

případě doporučujeme si vyžádat odbornou právní pomoc, kterou Vám rádi na základě Vaší žádosti poskyt-

neme.  
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