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Novela živnostenského zákona 2012 – další snížení administravní zátěže podnikatelů
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S účinnos od 30.06.2012 byl zákonem 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, novelizován zákon č.
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). Cílem této
novelizace bylo další snížení administravní zátěže podnikatelů, a to zejména
prostřednictvím změny právní úpravy týkající se zahájení a průběhu živnostenského podnikání a povinnos podnikatelů s m spojených. V rámci naplňování zmíněného cíle došlo ke zpřesnění a zjednodušení postupu při zahájení a v průběhu živnostenského podnikání, v této souvislos byly některé
administravní povinnos podnikatelů zcela odstraněny, jiné povinnos byly
zpřesněny a postup byl v mnohých ohledech zpřehledněn a zjednodušen.

Rádi bychom Vás o těchto změnách informovali a níže přinášíme stručné
shrnu některých nejvýznamnějších změn provedených novelou:
•
byla zrušena povinnost označovat provozovny podnikatelských
subjektů idenﬁkačním číslem, jakož i povinnost toto číslo užívat. Nadále
bude idenﬁkační číslo provozovny přidělováno jen pro stascké účely a je
pouze na vůli a rozhodnu podnikatele, zda bude idenﬁkační číslo provozovny v rámci svého podnikání užívat;
•
nově se podnikatelům umožňuje oznámit změny údajů podnikatele
vůči správě sociálního zabezpečení, ﬁnančnímu úřadu, úřadu práce a zdravotní pojišťovně, prostřednictvím centrálního registračního místa (CRM) bez
souvislos s podáním dle živnostenského zákona, tzn. podnikatelé mohou
změny údajů a dokladů vůči zmíněným státním orgánům činit prostřednictvím CRM, aniž by takové oznámení bylo podmíněno současným podáním
vůči živnostenskému úřadu dle živnostenského zákona, jak tomu bylo dosud
(dosud mohli podnikatelé učinit prostřednictvím obecního živnostenského
úřadu podání rovněž vůči dalším orgánům státní správy pouze v souvislos s
podáním dle živnostenského zákona);
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•
nově se zjednodušuje postup při oznamování změny adresy místa
podnikání (předchozí požadavek na automackou změnu): pokud podnikatel
předem obecnímu živnostenskému úřadu sdělí, že při změně adresy bydliště
požaduje zároveň změnit i adresu místa podnikání, jedná-li se o shodné
adresy, nebude již v takovém případě povinen oznamovat živnostenskému
úřadu změnu adresy místa podnikání, dojde-li ke změně bydliště;
•
nově se upravují otázky pokračování v provozování živnos při úmr
podnikatele. Zůstává zachován původní smysl právní úpravy, tj. zajist plynulé pokračování chodu podniku po úmr podnikatele, nově s důrazem na
potřebu řádného a aktuálního vyznačení zániků živnostenských oprávnění v
důsledku úmr podnikatele, úpravu okruhu a postavení oprávněných osob a
postupů v případě, že podnikatel zemře a v provozování živnos pokračují
oprávněné osoby. V této souvislos je nově zakotvena také povinnost soudu
poskytnout živnostenskému úřadu, na jeho žádost, údaj o právní moci usnesení soudu o skončení řízení o dědictví po zemřelém podnikateli;
•
podnikatelům se nově umožňuje v rámci údajů, které jsou uváděny v
ohlášení živnos uvést údaj o tulu nebo vědecké hodnos, pokud je osoba
uvedená v ohlášení (u právnických osob statutární orgány, odpovědní zástupci, vedoucí organizační složky) bude při provozování živnos užívat; současně
se umožňuje uvést již v ohlášení požadavek na automackou změnu adresy
místa podnikání na adresu bydliště (viz výše);
•
zpřesňují se lhůty, v nichž živnostenský úřad provede zápis údaje do
živnostenského rejstříku a vydá výpis ze živnostenského rejstříku, a to na 5
pracovních dnů ode dne doručení ohlášení;
•
vypouštějí se duplicitní povinnos, tj. povinnos, které živnostenský
zákon upravoval na různých místech duplicitně (např. řádné označení provozovny, rozsah předmětu podnikání u koncese, zánik živnostenského oprávnění u zahraničních osob);
•
odstraňuje se rovněž duplicitní, popř. nadbytečná právní úprava ve
vztahu ke správnímu řádu a akcentuje se postup dle obecné úpravy správního
řádu, která je dostatečná;
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•
právní úprava se doplňuje o povinnost zápisu změn a doplnění údajů
získaných z jiných registrů živnostenským úřadem do živnostenského rejstříku bez zbytečného odkladu. Živnostenský úřad dále zapíše do živnostenského
rejstříku také prokazatelně zjištěné změny, i tehdy, nesplní-li podnikatel
povinnost změnu oznámit;
•
zpřesňují se povinnos a náležitos při oznámení o přerušení podnikání, zpřesňuje se právní úprava odpovědnos za jednání při podnikání fyzických osob, upřesňují se ustanovení o pozastavení provozování živnos;
•
upřesňuje se způsob, kterým zaměstnanci živnostenských úřadů
prokazují oprávnění ke kontrole tak, že při kontrole se prokazují pověřením ve
formě písemného pověření nebo ve formě průkazu;
•
několik změn bylo provedeno také v přílohách k živnostenskému
zákonu.

V závěru připomeňme, že v souvislos s novelizací živnostenského zákona
dochází na základě zákona č. 169/2012 Sb. také k novelizaci zákona o správních poplatcích (zák. č. 634/2004 Sb.) a zákona o nemocenském pojištění
(zák. č. 187/2006 Sb.), které reagují na změny provedené v živnostenském
zákoně.

Upozornění: Výše uvedené informace mají pouze obecný informavní charakter a nejsou komplexním vyčerpáním zmíněných témat. Jejich účelem je pouze
upozornit na nejzávažnější body novelizací a změn. Jakékoliv nároky na odškodnění za kroky podniknuté na základě těchto informací nebudou akceptovány.
Použijete-li informace v tomto materiálu obsažené, budete tak činit pouze na vlastní riziko a odpovědnost.
Informace z tohoto materiálu prosím neužívejte jako základ pro konkrétní rozhodnu a využijte vždy našich profesionálních služeb kvaliﬁkovaných
odborníků.

