
Návrh redukce živnostenských úřadů – příloha 

 

Vážený pane, 

dovolte mi, abych se na Vás obrátil se žádostí o Váš názor na optimalizaci výkonu 
státní správy v oblasti živnostenského podnikání. 

V současné době je státní správa na úseku živnostenského podnikání upravena 
zákonem o živnostenských úřadech. Správu vykonávají obecní a krajské živnostenské 
úřady,  které jsou začleněny do úřadů obcí s rozšířenou působností a do krajských úřadů (v 
Praze odbory živností úřadů městských částí a Magistrátu hl. m. Prahy). Pracovníci 
živnostenských úřadů jsou zaměstnanci obcí a krajů a na výkon státní správy v přenesené 
působnosti přispívá stát obcím a krajům ročně částkou cca 380 tis. Kč na jednoho úředníka 
(celkový počet těchto úředníků je 2 007). Výkon živnostenské správy je pouze metodicky 
řízen Ministerstvem průmyslu a obchodu. 

Cílem optimalizace je dosažení finančních úspor prostředků vynakládaných 
ze státního rozpočtu, zajištění efektivního a jednotného výkonu živnostenské správy bez 
střetu zájmů se samosprávou, snížení počtu úřadů se zřetelem na dostatečnou dostupnost a 
vyšší kvalitu služeb pro podnikatele a efektivní kontrolní činnost.  

            Tohoto cíle je možné dosáhnout přímým výkonem státní správy v dané oblasti. 

Optimalizace počítá s tím, že Ministerstvo průmyslu a obchodu bude  plnit funkci 
Živnostenského úřadu České republiky a organizační změnou vzniknou krajské živnostenské 
úřady v krajských městech a hl. m. Praze jako  regionální pracoviště. Krajské živnostenské 
úřady budou  obsazovat jednotlivá detašovaná pracoviště v místech určených zákonem 
(statutární a okresní města).  Krajské živnostenské úřady budou plnit funkci prvoinstančního 
orgánu. Pro zajištění kontaktu s podnikatelem budou sloužit jak detašovaná pracoviště 
krajských živnostenských úřadů, tak pracoviště v sídle krajského živnostenského úřadu. 
Kontrolní činnost bude koncentrována na úroveň kraje, což povede k zajištění větší 
objektivity kontrol bez závislosti na lokálních vazbách a umožní větší specializaci kontrolních 
pracovníků. Odvolací a přezkumná řízení a metodické vedení bude zabezpečovat 
Ministerstvo průmyslu a obchodu.  

Úřad může efektivně pracovat za předpokladu, že má dostatečnou kapacitu 
pracovníků jak pro registrační činnosti a správní řízení, tak i pro výkon kontrolní činnosti. 
Výhodou navrženého řešení je možnost stanovit počet úředníků a optimalizovat tak efektivitu 
výkonu správy. Počet pracovníků bude stanoven na základě dlouhodobých statistik (počty 
podání v jednotlivých oblastech, počty kontrol a správních řízení) tak, aby byla zajištěna 
optimální dostupnost služby ( i elektronickou cestou) pro podnikatele a nezbytná kontrola.  

Návrh vede ke snížení počtu živnostenských úřadů z 227 na 14 a ke snížení počtu 
pracovníků těchto úřadů o více než 30% a představuje výraznou úsporu finančních 
prostředků ze státního rozpočtu (více než 230 mil. Kč ročně). Navržená koncepce rovněž 
umožňuje jednotný výkon státní správy jak z hlediska metodického, tak řídícího 
a kontrolního, což povede k vyšší kvalitě a efektivnosti práce úředníků.  

Protože veřejnou správu v dané oblasti chápu jako službu pro podnikatelskou 
veřejnost je nezbytné kvalifikovaně zvážit i hledisko zachování dostupnosti úřadu pro 



podnikatele a zajištění efektivní, objektivní a přiměřené kontrolní činnosti úřadu. Proto je pro 
mne cenné znát Váš názor na navrhovanou koncepci. Vaše připomínky a podněty zašlete, 
prosím, do 31. ledna 2011.  

Děkuji za spolupráci a jsem s pozdravem 

 

 

                                                                                                      Bedřich Danda v.r. 

                                                                                                     náměstek ministra 

 

 

 


