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ZÁKON ze dne 21. dubna 2010, kterým se mění některé
zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení
administrativní zátěže podnikatelů

Zveřejněné dne 21.05.2010 účinné od 01.08.2010 Povinnost splnit kvalifikační
předpoklady do 31.07.2012
Část šestá, změna živnostenského zákona (str.2014 Sb.)
3. V §6 odstavec 2zní:
„(2) Za bezúhonnou se pro účely tohoto 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 odsouzena1^.".
4. V §6 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Pro účely posouzení bezúhonnosti je živnostenský úřad oprávněn vyžádat si od soudu opis pravomocného
rozhodnutí. Pokud rozhodnutí neobsahuje skutečnosti rozhodné pro posouzení bezúhonnosti, je živnostenský úřad
oprávněn nahlížet do těch částí trestního spisu, které tyto skutečnosti obsahují/'.
5. § 6a se zrušuje.
§ 31a se zrušuje
54. V příloze Č.3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI u předmětu podnikání „Ostraha majetku a osob" ve druhém
sloupci text zn :
a) vysokoškolské vzdělání, nebo
b) vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného zamření, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním a 3 r o k y praxe v oboru, nebo
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, 3roky praxe v oboru a dílčí kvalifikace pro činnost strážný podle zvláštního
právního předpisu*)";
ve třetím sloupci text zní:
„spolehlivost podnikatele, statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu**) a bezúhonnost všech osob, které
pro podnikatele předmětnou činnost vykonávají (§ 6odst. 2zákona č.455/1991 Sb., ve znění zákona č.155/2010
Sb.)";
v pátém sloupci text zn :
„*) zákon č.179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,**) §1odst. 5zákona č.451/1991 Sb/'.
59. V příloze Č.3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI u předmětu podnikání „Služby soukromých detektivů" ve
druhém sloupci text zn :
„a) vysokoškolské vzdělání a 1 r o k praxe v oboru, nebo
1 V§48 odst. 1 se slova „a orgánu nebo organizaci, která podle zvláštního zákona vede registr všech pojištěnců
všeobecného zdravotního pojištění" nahrazují slovy „orgánu nebo organizaci, která podle zvláštního zákona vede
registr všech pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění, a rejstříkovému soudu u osob, které se zapisují do
obchodního rejstříku".

b) vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného zamření a 1 r o k praxe v oboru, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním a 3 r o k y praxe v oboru, nebo
d) střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3roky 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 dílčí kvalifikace pro činnost detektiv koncipient
podle zvláštního právního předpisu*)";
ve třetím sloupci text zní:
„spolehlivost podnikatele, statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu**) a bezúhonnost všech osob, které
pro podnikatele předmětnou činnost vykonávají (§ 6odst. 2zákona č.455/1991 Sb., ve znění zákona č.155/2010
Sb.)";
v pátém sloupci text zn :
„*) zákon č.179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,**) §1odst. 5zákona č.451/1991 Sb.".
V příloze Č.3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI u předmětu podnikání „Poskytování technických služeb k ochraně
majetku a osob" ve třetím sloupci se slova „zaměstnanců (§ 6a odst. 3zákona č.455/1991 Sb., ve znění zákona
č.130/2008 Sb.)" nahrazují slovy „osob, které pro podnikatele předmětnou činnost vykonávají (§ 6odst. 2zákona
č.455/1991 Sb., ve znění zákona č.155/2010 Sb.)".
67. 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 „Ostraha majetku a osob" ve
druhém sloupci text zní:
a) vysokoškolské vzdělání, nebo
b) vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného zamření, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním, nebo
d) střední vzdělání s maturitní zkouškou 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) dílčí kvalifikace pro činnost strážný podle zvláštního právního předpisu*), nebo
f) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu**)";
ve třetím sloupci text zní: „*) zákon č.179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,**) zákon č.18/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů".
68. 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 „Služby soukromých
detektivů" ve druhém sloupci text zní:
„a) vysokoškolské vzdělání, nebo
b) vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného zamření, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním, nebo
d) střední vzdělání s maturitní zkouškou 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) dílčí kvalifikace pro činnost detektiv koncipient podle zvláštního právního předpisu*), nebo
f) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu**)";
ve třetím sloupci text zní:
„*) zákon č.179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,**) zákon č.18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů".
Zrušuje se:

1.

Vyhláška č.16/2009 Sb., o obsahu a rozsahu kvalifikace pro výkon fyzické ostrahy a služby soukromého
detektiva.

1. Podnikatel, kterému ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona trvalo živnostenské oprávnění pro živnosti
„Ostraha majetku a osob" nebo „Služby soukromých detektivů",musí nejpozději ve lhůtě 2let ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona splnit podmínky odborné způsobilosti podle zákona č.455/1991 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a předložit o tom doklady živnostenskému úřadu nebo ustanovit odpovědného
zástupce; to neplatí, pokud splnění odborné způsobilosti již podnikatel živnostenskému úřadu prokázal. Pokud
podnikatel v uvedené lhůtě splnění podmínek odborné způsobilosti neprokáže, živnostenský úřad zahájí řízení o
zrušení živnostenského oprávnění.
Čl. XIII
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení

19h)§

52 odst. 1zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění zákona č.315/2006
Sb.

