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vela živnosstenského
o zákona
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Stav opatrenia v legisslatívnom pro
ocese: schválené NR SR 2
26. júna 2007
7 s účinnosťo
ou od 1. septeembra
2007
Navrhovaateľ: Ministeerstvo vnútraa SR
Zámer op
patrenia: Harrmonizácia so smernicam
mi Európskej únie týkajúciich sa slobod
dného poskyttovania
služieb; o
odstránenie negatívnych poznatkov z uplatňovaniia zákona v p
praxi, liberalizzácia podmieenok
podnikan
nia, založeniee siete jedno
otných kontakktných miestt a rozšíreniee pôsobnosti živnostenskýých úradov
v záujmee poskytovania kvalitnejšíích služieb.
Obsah op
patrenia: Živnostenské úrrady budú po
oskytovať rozzšírené služb
by v jednotnýých kontaktnýých
miestach
h na celom Sllovensku. Kontaktnými m
miestami pre všetky fyzickké osoby a prrávnické osob
by budú
obvodnéé živnostenskké úrady, pre zahraničné o
osoby obvod
dné živnosten
nské úrady v sídle kraja. JJednotné
kontaktn
né miesta bud
dú poskytovaať informáciee o všeobecn
ných a osobittných podmieenkach preváádzkovania
živnosti a o poskytovaní služieb na území SR, ktoré
k
nebudú mať charakkter právneh
ho poradenstva. Budú
sa poskyttovať v štátn
nom jazyku a na základe žiadosti,
ž
ktorú bude možn
né doručiť aj elektronickyy. Od
uchádzaččov o živnosttenské oprávvnenie budú jjednotné kon
ntaktné miessta prijímať údaje
ú
potrebné na
registrácciu a oznámenia daňového subjektu, ú
údaje potreb
bné pri prihlasovaní do systému povinného
zdravotn
ného poistenia.
Živnostenský list od 1.
1 septembraa 2007 môže obsahovať u
už len jednu o
ohlasovaciu žživnosť (pred
dmet
predmet pod
dnikania. V sú
účasnosti existujú podnikkatelia, ktorí majú na
činnosti), koncesná listina jeden p
živnosten
nskom liste aaj 50‐60 rôzn
nych činností,, ktoré spolu vzájomne neesúvisia. Súččasný právny stav je
podľa preedkladateľovv novely neprijateľný i z d
dôvodu, že veerejne prístupný živnosteenský register nie je
dôveryho
odný, pretože obsahuje mnoho
m
predm
metov podnikania, ktoré ich držitelia vvôbec nevykkonávajú.
V súvislo
osti s obmedzzením počtu predmetov p
podnikania (jjeden list = jeeden predmeet podnikaniaa) sa
znižujú aj správne po
oplatky za vyd
danie živnosttenského listu. Každý predmet činnossti sa bude
ne. Na vydanie živnostensského listu na voľnú živno
osť 100 Sk, na remeselnú alebo
spoplatňovať osobitn
S (v súčasno
osti 1000 Sk), na vydanie koncesnej lisstiny 1000 Skk (v súčasnosti 2000 Sk).
viazanú žživnosť 500 Sk
Služby vyykonávané jeednotnými ko
ontaktnými miestami
m
bud
dú bezplatnéé.
Novela zákona novým
m spôsobom definuje živn
nostenský register ako sú
úbor zákonom
m určených ú
údajov o
úrady zapisujú do jednotn
ného automaatizovaného
podnikatteľoch, ktoré obvodné živvnostenské ú
informaččného systém
mu. Prevádzkkovateľom jed
dnotného au
utomatizovan
ného informaačného systéému je
Ministersstvo vnútra SSR. Na výpis z verejnej časti registra b
bude mať naď
ďalej právo kkaždý, údaje z
neverejn
nej časti budee možné poskytnúť iba fyyzickej osobe, ktorej sa týýkajú. Nový automatizovaaný
elektroniický systém b
budú živnosttenské úradyy používať prii sprístupňovvaní a zasielaní údajov z registra

úradom a inštitúciám
m verejnoprávvnej povahy ‐ t. j. daňovýým úradom, ú
úradom prácce, zdravotnýým
poisťovniam a štatistickému úrad
du. Tieto inštiitúcie budú b
buď automattickým prijím
mateľom údajov, alebo
ne sprístupneenú databázu
u o podnikateeľoch.
budú maať individuáln
Do novelly zákona sa zapracúva eu
urópska smeernica o uznávaní odbornýých kvalifikáccií. Požadovaaná dĺžka
trojročneej praxe u rem
meselných žiivností sa v p
prípadoch nadobudnutia vvzdelania v príbuzných
p
odboroch
skracuje na jeden aleebo dva roky,, dokladom o odbornej sp
pôsobilosti bude aj doklad o maturitn
nej skúške
údiu s jednorročnou prípadne dvojročn
nou praxou. To umožní zíískať živnosteenské
po pomaaturitnom štú
oprávnen
nie širšiemu okruhu žiadaateľov. Osoby s dlhoročno
ou praxou, od
d ktorej
ou, najmeneej desaťročno
neuplynu
uli viac ako trri roky, budú
ú môcť získať živnostenskéé oprávneniee pre remeseelné živnosti aj bez
chýbajúcceho vzdelania.
Pri ohlasovaní živnostti alebo podáávaní žiadostti o udelenie koncesie um
možní živnosttenský úrad ffyzickej či
niť si daňovú registráciu k dani z príjm
mov a prihlásiiť sa do systéému povinnéého
právnickeej osobe spln
zdravotn
ného poistenia. Tieto údajje živnostensský úrad distribuuje príslu
ušným orgán
nom a zapíše ich do
neverejn
nej časti živno
ostenského registra.
r
Zrušší sa povinnosť preukazovvať oprávnen
nie používania
prevádzkkarne a obligatórne predkkladanie výpisov z registrra trestov, ktoré si zabezp
pečí živnostenský úrad
elektroniickou formou
u. V prípade,, že výpis z reegistra tresto
ov bude obsaahovať záznam o odsúden
ní za
úmyselnýý trestný čin,, živnostenskký úrad vyzvee podnikateľaa, aby predlo
ožil právoplattný rozsudokk o
odsúdení: Živnostensský úrad tak bude
b
môcť leepšie posúdiťť súvislosti m
medzi predmeetom podnikkania a
ostenské oprrávnenie
odsúdením za úmyseelný trestný ččin. Je to obzvvlášť dôležitéé v súčasnostti, kedy živno
na Slovensku platí aj v štáátoch Európskej únie pri p
poskytovaní sslužieb.
vydané n
Hlasy pro
oponentov: jednotné kon
ntaktné miesta nahradia súčasné
s
behaanie z úradu na úrad a ob
bmedzia
byrokratické náklady štartu podnikania; živno
ostenský list b
bude jednozn
načnejší a prehľadnejší; zzískanie
nského listu bude pre väččšinu nových
h živnostníkovv lacnejšie
živnosten
Hlasy oponentov: zap
pisovanie jed
dného predm
metu činnosti na živnosten
nský list zbyttočne predražží proces
vydávaniia živnostensských listov n
na strane štáttu
‐‐‐

