
Zákon č. 347/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Dôvodová správa 

Všeobecná časť 

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) bol z hľadiska jeho 

prispôsobovania právu štátov Európskej únie zásadným spôsobom novelizovaný zákonom č. 

279/2001 Z. z. V tomto zákone sa vyriešila problematika vyplývajúca zo všeobecných programov 

odstraňovania prekážok usadzovacej slobody a slobody poskytovania služieb a podstatná časť 

problematiky uznávania dokladov o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie profesionálnej činnosti. 

Slovenská republika sa uvedeným postupom pripojila k tým členským štátom Európskej únie, ktoré už 

zjednotili podmienky pri preukazovaní všeobecných a osobitných podmienok prevádzkovania 

živnosti. 

Oblasť uznávania a preukazovania dokladov o odbornej spôsobilosti je v práve Európskej únie riešená 

osobitne pre vysokoškolské vzdelávanie, osobitne pre stredoškolské vzdelávanie a osobitne pre 

vykonávanie profesionálnych činností. Tieto oblasti sa v živnostenskom zákone vzájomne prelínajú, 

keďže vykonávanie mnohých živností je viazané práve na preukázanie vysokoškolského alebo 

stredoškolského vzdelania. V čase prijímania zákona č. 279/2001 Z. z. neboli ešte do slovenského 

právneho poriadku implementované príslušné smernice upravujúce všeobecný systém uznávania 

odbornej spôsobilosti na úrovni vysokoškolského a stredoškolského vzdelania a nebol teda ani známy 

rozsah, v ktorom sa pripravovaný zákon dotkne problematiky upravenej živnostenským zákonom. 

Stalo sa tak až zákonom č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií 

a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 

v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť čiastočne 1. septembra 2002 (niektoré 

ustanovenia nadobudnú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej 

republiky k Európskej únii). Predkladaný návrh zákona preto dopĺňa doterajšiu právnu úpravu tak, 

aby nadväzne na prijatý osobitný zákon č. 477/2002 Z. z. došlo k úplnému prevzatiu smernice 

1999/42/ES do nášho právneho poriadku. 

V priamej súvislosti s procesom aproximácie živnostenského zákona sa súčasne navrhuje upraviť 

v zákone č. 314/2001 Z. z o ochrane pred požiarmi oblasť čistenia a kontroly komínov, ako aj 

v zákone o Komore kominárov Slovenska. 

Navrhovaná právna úprava nemá dopad na verejné financie a nevyplývajú z nej nijaké nároky na 

pracovné sily. Návrh zákona nemá dopad na zamestnanosť, tvorbu pracovných miest, ani na životné 

prostredie. 

Návrh zákona prerokovala Rada hospodárskej a sociálnej dohody a vyslovila s ním súhlas. 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a zákonmi, ako aj 

s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika 

viazaná. 

Doložka zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie 

http://www.epi.sk/main/goto.ashx?t=26&p=29472


1. Navrhovateľ právneho predpisu: 

Vláda Slovenskej republiky 

2. Názov návrhu právneho predpisu: 

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

3. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii: 

a)identifikácia predmetu návrhu právneho predpisu z pohľadu Európskej dohody o pridružení, 

Národného programu pre prijatie acquis communautaire, Partnerstva pre vstup, Bielej knihy, 

screeningu a plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky, 

Problematika návrhu zákona je prioritou z pohľadu Európskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi 

Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na 

strane druhej zo dňa 4.10.1993, ktorá nadobudla účinnosť dňom 1.2.1995 (Asociačná dohoda) - 

Kapitola 2, článok 47. 

Návrh zákona je prioritou aproximácie práva podľa Národného programu pre prijatie acquis 

communautaire na rok 2001, kapitola 2 – Slobodný pohyb osôb, časť – Vzájomné uznávanie 

profesijných kvalifikácií. 

Návrh zákona je prioritou aproximácie práva podľa Partnerstva pre vstup - Slobodný pohyb osôb. 

Slovenská republika prevzala na seba záväzok dokončiť zosúlaďovanie vzájomného uznávania 

odborných kvalifikácií a diplomov. 

Návrh zákona je prioritou aproximácie práva podľa prílohy Prípravy asociovaných krajín strednej a 

východnej Európy na integráciu do vnútorného trhu Európskej únie (tzv. Biela kniha), sekcia 18 

Vzájomné uznávanie odbornej kvalifikácie 

Návrh zákona je prioritou aproximácie práva podľa screeningu, kapitola 2 – Slobodný pohyb osôb, 

časť 2.10 – Vzájomné uznávanie profesijných kvalifikácií. 

Návrh zákona je zahrnutý návrhu do plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2004. 

b)identifikácia záväzkov vyplývajúcich zo schválených negociačných pozícií v príslušnej kapitole, ktorá 

je predmetom návrhu právneho predpisu. 

Slovenská republika prevzala na seba záväzok - implementovať do dátumu nadobudnutia účinnosti 

zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii príslušnú časť acquis upravujúcu vzájomné 

uznávanie odborných kvalifikácií. 

4. Problematika návrhu právneho predpisu:  

a)je upravená v práve Európskych spoločenstiev: bezpredmetné 

b) nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev: bezpredmetné 

c)je upravená v práve Európskej únie:  

– v smernici 1999/42/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 7. júna 1999 o spôsobe uznávania 

dokladov o odbornej spôsobilosti pre profesionálne činnosti, na ktoré sa vzťahujú smernice o 

liberalizácii a prechodných opatreniach a ktorými sa dopĺňa všeobecný systém uznávania dokladov o 

odbornej spôsobilosti 

– v oprave smernice 1999/42/ES (Úradný vestník EÚ č. L 023 z 25.1.2002) 

d)nie je upravená v práve Európskej únie: bezpredmetné 

5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie: 

Úplná 



6. Gestor: Bezpredmetné 

7. Účasť expertov pri príprave návrhu právneho predpisu a ich stanovisko k zlučiteľnosti návrhu 

právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie: 

Nezúčastnili sa 

Osobitná časť 

K čl. I: 

K bodu 1: 

Určenie procesného postupu uznávania odbornej spôsobilosti vyžaduje explicitne určiť aj orgán, ktorý 

bude príslušný na rozhodovanie. Navrhuje sa, aby ním bol krajský úrad, ktorý bude súčasne orgánom 

vydávajúcim tuzemským subjektom relevantné potvrdenia o povahe a dĺžke ich 

tuzemskej živnostenskej praxe na účely preukazovania tejto skutočnosti v ostatných členských 

štátoch Európskej únie. 

K bodu 2: 

Zákonom č. 506/2002 Z. z., ktorým sa menil a doplnil zákon č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave 

a zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), sa ustanovila povinnosť 

prepravcov preukazovať finančnú spoľahlivosť. Zákonom č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách 

sa ustanovila povinnosť dražobníkov na uzatvorenie zmluvy o poistení svojej zodpovednosti za škodu, 

ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s ich činnosťou. V oboch prípadoch ide o povinnosti nového 

charakteru, u ktorých je vo vzťahu k príslušníkom členských štátov Európskej únie Slovenská 

republika viazaná smernicou 1999/42/ES k akceptácii dokladov vydaných aj inými ako tuzemskými 

orgánmi. 

K bodu 3: 

Doplnením ustanovenia § 66f sa navrhuje riešiť okruh problémov, ktorý je vyvolaný rozdielnosťou 

vzdelávacích sústav jednotlivých štátov Európskej únie. Ide o zavedenie spôsobu uznávania 

kvalifikácie pre osoby zo štátov EÚ, ktorý vyplýva z článku III smernice 1999/42/ES, pri ktorom sa 

obligatórne porovnávajú vedomosti a schopnosti nadobudnuté týmito osobami v štátoch EÚ 

s požiadavkami kladenými na tuzemské osoby. Vo svojej podstate sa zavádza istý kompenzačný 

mechanizmus, ktorého pomocou sa umožní osobám, spĺňajúcim vo svojej domovskej krajine 

podmienky na vykonávanie určitej činnosti, aby obdobné činnosti mohli vykonávať aj na území 

Slovenskej republiky. 

K bodom 4 až 7: 

Na technickom stretnutí v Bruseli dňa 6. 9. 2002 k problematike uznávania odbornej spôsobilosti bola 

zo strany zástupcov Európskej komisie vznesená požiadavka na precizovanie ustanovenia § 66g ods. 1 

písm. e) a f)živnostenského zákona tak, aby pri jeho aplikácii nemohlo dôjsť zámene požiadavky 

smernice na prax vo vedúcom postavení s požiadavkou na preukázanie formalizovaného ustanovenia 

do nejakej konkrétnej funkcie. Navrhované riešenie možnosť takejto zámeny vylučuje. 

Obdobnú požiadavku vzniesli zástupcovia Európskej komisie aj vo vzťahu k použitiu pojmu 

“rovnocenný” v § 66l, ktorý sa používa pri akademickom uznávaní vzdelania. Na účely posudzovania 

odbornej spôsobilosti na výkon profesie sa preto navrhuje nahradiť uvedené slovo popisným 

spôsobom. 



Návrhy zmien v ustanoveniach § 66g ods. 2, v § 66h ods. 1 písm. d) vyplynuli z požiadaviek expertov 

Európskej komisie na terminologické a vecné zosúladenie zákona s dotknutou smernicou. 

K bodu 8: 

Podľa smernice 1999/42/ES je proces porovnávania odbornej spôsobilosti špecifickým konaním, ktorý 

vykazuje niektoré odlišnosti voči konaniu vedeného podľa správneho poriadku. Aj zákon č. 477/2002 

Z. z. o uznávaní o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov ustanovuje, že na 

konanie o uznaní odbornej kvalifikácie sa zákon o správnom konaní vzťahuje, ak 

tento zákon neustanovuje inak. Vzhľadom na lehotu troch mesiacov, ktorá je daná pre stredisko na 

uznávanie dokladov, navrhuje sa pre krajský úrad lehota na vydanie rozhodnutia štyri mesiace, čo je 

v súlade s § 15 ods. 3 písm. b) zákona č. 477/2002 Z. z. 

Adaptačné obdobie môže trvať najviac tri roky alebo má žiadateľ právo vybrať si medzi adaptačným 

obdobím a skúškou spôsobilosti. 

K bodom 9 a 25: 

Vzhľadom na to, že sa do živnostenského zákona transponuje smernica Európskej únie, navrhuje sa 

transpozičný odkaz doplniť v súlade s čl. 3a ods. 1 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. 

K bodom 10 až 20: 

Návrh na zmenu zaradenia jednotlivých živností v zoznamoch I až V vychádza z pripomienok expertov 

Európskej komisie a dotýka sa najmä neodôvodnenej reglementácie odbornej spôsobilosti u 

výrobných činností, kde sa aplikuje systém posudzovania zhody a u maloobchodných činností. 

V príčinnej súvislosti s uvedeným sa súčasne navrhuje preradenie živnosti “Čistenie a kontrola 

komínov” medzi remeselné živnosti. 

K bodu 21: 

Zákonom č. 488/2002 Z. z. bol s účinnosťou od 1.1.2003 zrušený zákon č. 115/1995 Z. z. o ochrane 

zvierat, ktorým bol chov laboratórnych zvierat viazaný na oprávnenie (akreditáciu). Vypustením 

živnosti “Chov laboratórnych zvierat” z kategórie viazaných živností sa živnostenský zákon zosúlaďuje 

s novým právnym stavom. Obdobne sa navrhuje preradiť do kategórie voľných živností živnosť 

“Prevádzka malých plavidiel”, u ktorej požadované osvedčenie nie je podľa zákona o vnútrozemskej 

plavbe podmienkou prevádzkovania tejto činnosti, ale podmienkou pre vedenie (pre vodcu) malého 

plavidla. Posledná zmena súvisí so zákonom č. 237/2002 Z.z o obchode s ohrozenými druhmi voľne 

žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 

543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, ktorými boli novým spôsobom upravené podmienky a 

postup orgánov ochrany prírody a krajiny pri podnikaní v oblasti chovu, spracovania a obchodovania 

s chránenými živočíchmi, pestovania, spracovania a obchodovania s chránenými rastlinami, 

spracovania a obchodovania s chránenými nerastami a chránenými skamenelinami, pričom tieto 

zmeny neboli premietnuté do živnostenského zákona. 

K bodom 22 až 24: 

Návrh na zmenu zaradenia jednotlivých živností v zoznamoch I až V vychádza z pripomienok expertov 

Európskej komisie a dotýka sa najmä neodôvodnenej reglementácie odbornej spôsobilosti u 

výrobných činností, kde sa aplikuje systém posudzovania zhody a u maloobchodných činností. 

K čl. II: 



K bodu 1: 

Naďalej sa ponecháva povinnosť právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby zabezpečovať 

pravidelné čistenie komínov a vykonávať ich kontrolu, avšak už nebudú povinné zabezpečovať 

vykonanie tejto činnosti osobami s odbornou spôsobilosťou podľa osobitného zákona, t. j. 

podľa zákona č. 161/1998 Z. z. o Komore kominárov Slovenska a o zmene a doplnení zákona č. 

455/199 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.  

Ostatné povinnosti právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby upravené zákonom č. 314/2001 

Z. z. zostavajú v nezmenenom rozsahu vrátane povinnosti zabezpečiť pomocou osoby s odbornou 

spôsobilosťou odborné preskúšanie komínov pred pripojením spotrebiča na komín, zámenou 

lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po 

stavebných úpravách na telese komína. 

K bodu 2:  

Z rovnakého dôvodu a rovnakým spôsobom, ako je uvedené v odôvodnení k bodu 1, sa navrhuje 

upraviť aj povinnosti fyzickej osoby, ktorá bude taktiež naďalej povinná zabezpečiť pravidelné 

čistenie komínov a ich kontrolu, avšak bez tej podmienky, aby takúto činnosť vykonávala len osoba 

s odbornou spôsobilosťou podľa zákona č. 161/1998 Z. z. 

K bodu 3: 

Novelizácia § 59 zákona č. 314/2001 Z. z., ktorý upravuje pokuty, ktoré možno uložiť právnickej osobe 

alebo podnikajúcej fyzickej osobe za porušenie povinností upravených zákonom č. 314/2001 Z. z., je 

dôsledkom zmeny § 4 písm. m) zákona č. 314/2001 Z. z. 

K bodu 4 a 5:  

Na základe žiadosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky sa navrhuje obmedziť 

pôsobnosť (t. j. vykonávanie štátneho požiarneho dozoru) Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, 

krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru a okresného riaditeľstva Hasičského 

a záchranného zboru, ako aj pôsobnosť obce pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol 

v objektoch zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí, pričom sa zároveň navrhuje, aby 

vykonávanie požiarneho dozoru v týchto objektoch ustanovilo po dohode s Ministerstvom vnútra 

Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky v osobitnom predpise.  

Dôvodom navrhovanej zmeny je prispôsobenie vykonávania povinností upravených zákonom č. 

314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 438/2002 Z. z. (vrátane požiarneho dozoru) 

špecifickým podmienkam, ktoré sú na zastupiteľských úradoch Slovenskej republiky v zahraničí 

a ktoré bude možné pružnejšie a lepšie upraviť v osobitnom predpise. 

K čl. III: 

K bodom 1 až 15: 

Úprava platného znenia zákona č. 161/1998 Z. z. o Komore kominárov Slovenska súvisí so zmenami 

navrhovanými v článkoch I a II. Jej predmetom je oddelenie menej náročnej činnosti “Čistenie 

a kontrola komínov” od náročnejšej činnosti “Odborné preskúšanie komínov”, ktoré sú 

podľa zákona č. 161/1998 Z. z. zahrnuté pod spoločný pojem kominárske práce. Návrhom sa 

z pôsobnosti Komory kominárov Slovenska vyčlení overovanie odbornej spôsobilosti osôb 

vykonávajúcich typickú remeselnú kominársku činnosť, čo je v súlade aj so sústavou skupín 

a zameraní učebných odborov uvedených vo vyhláške č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení 

neskorších predpisov, kde je učebný odbor kominár zaradený pod kódom 3688.2 učebných odborov. 



Pôsobnosť komory v oblasti overovania odbornej spôsobilosti pre činnosť “Odborné preskúšanie 

komínov” zostáva zachovaná v doterajšom rozsahu. 

K čl. IV: 

Pretože návrh zmien a doplnkov sa dotýka najmä tzv. aproximačných 

ustanovení živnostenského zákona, ktoré nadobudnú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy 

o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii, navrhuje sa účinnosť predkladaného návrhu 

k tomuto termínu. 

V Bratislave 4. februára 2004 

Mikuláš Dzurinda 

predseda vlády 

Vladimír Palko 

minister vnútra 

 


