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Jihlava skončila v jednom výzku-
mu (Město pro byznys) třetí v kraji 
z hlediska podnikání za Humpolcem 
a Pacovem. To asi pro krajské město 
není „to pravé ořechové“. Nejen na to 
jsme se ptali vedoucí Obecního živ-
nostenského úřadu magistrátu Ireny 
Niklové.

Jak si tedy na tom Jihlava oprav-
du stojí?

Tentokrát jsem bohužel neviděla 
výsledky kritérií, kterými byla města 
hodnocena. V minulém ročníku však 
při testování kvalifi kovanosti a rych-
losti poradenské služby živnosten-
ských úřadů se náš úřad umístil na 
druhém místě z 15 živnostenských 
úřadů. Doufám, že letos nebylo v 
tomto smyslu naše pořadí horší. 

Jinak otázka, jak si na tom Jihla-
va opravdu stojí, by spíše příslušela 
politickým představitelům našeho 
města, případně pracovníkům, zabý-
vajícím se rozvojem města. Pracov-
níci živnostenského úřadu mohou 
přispět k příjemnému prostředí pro 
podnikatele svým profesionálním 
chováním, znalostmi a vstřícným vy-
stupováním. 

Kolik podnikatelů v Jihlavě vů-
bec máme? 

Ve správním obvodu obce s rozší-
řenou působností evidujeme 18.220 
podnikatelů. Ve městě Jihlavě je to 
10.417 podnikatelů, kteří jsou do-
hromady držiteli 14.366 živností, z 
toho mají podnikatelé 2.619 živností 
přerušených. 

Lze je blíže strukturovat?
Nejvíce podnikatelů v Jihlavě vlast-

ní živnostenské oprávnění k Hostin-
ské činnosti, a to 819, druhý největší 
počet 512 podnikatelů jsou držiteli 
koncese na Silniční motorovou do-
pravu a třetí v pořadí jsou podnika-
telé v Zednictví, kterých je 422. Dal-
ší velkou skupinou jsou podnikatelé 
provádějící stavby a zprostředkující 
spotřebitelské úvěry. 

Provozoven máme v Jihlavě 3.836 a 
ze společností vede společnost s ru-
čeným omezeným, kterých je 1.184, 
akciových společností evidujeme 55 
a příspěvkových organizací 33. Jsou 
to zajímavé statistické informace, ale 
za těmito čísly je potřeba vidět lidský 
potenciál.    

Irena Niklová: Živnostenský zákon 
se ročně novelizuje šestkrát!

Co je podle vás obecně problé-
mem podnikání a je Jihlava v ně-
čem specifi cká? 

Myslím si, že problémy v podni-
kání, a to nejen v živnostenském, 
vyvolává i stále se měnící legislati-
va. Podnikatelé nemají ani čas, aby 
si na nějaké obecné postupy nebo 
povinnosti zvykli. Stále se na ně va-
lí nové a nové zákonné požadavky, 
kdy mnohdy jedny popírají druhé. 

Vždyť jen živnostenský zákon byl 
od roku 1992 již 130krát novelizo-
ván. Když si to představíme za ob-
dobí 20 let, tak byl tento zákon v 
každém roce nejméně 6krát změ-
něn. 

V této oblasti myslím, že Jihlava 
není specifi cká, specifi cký může být 
přístup úředníků, kteří jsou nebo 
nejsou schopni a ochotni podnika-
telům pomoci se ve spleti zákonů 
orientovat a o to se náš živnostenský 
úřad snaží. Jde o pohled z hlediska 
živnostenského úřadu, nehodnotím 
ekonomické problémy podnikatelů, 
zvyšující se daně a poplatky. 

Vždyť například měsíční zálohy 
podnikatelů na sociální a zdravot-
ní pojištění jsou rok od roku vyšší 
a takto se zvyšují všechny poplatky. 
Přesto stále evidujeme nárůst počtu 
podnikatelů. Lidé se stále pouští 
do podnikání a lze jen ocenit jejich 
odvahu a bohužel někdy i nutnost 
v případech, kdy přijdou o práci a 

snaží se nějak sami uživit, což je ob-
divuhodné. 

Prorazit v dnešní době již zavede-
ných fi rem musí být těžké, ale při-
chází již také podnikatelé, kteří se 
narodili po roce 1989 a v tomto trž-
ním prostředí se pohybují celý svůj 
dosavadní život. Avšak uspět a udr-
žet se na trhu stojí hodně práce, od-
vahy, úsilí a vytrvalosti.   

Jaké problémy řešíte při styku s 
podnikateli?

Opět jsme u zákona, naším stě-
žejním předpisem je živnostenský 
zákon. Problémy řešíme tehdy, po-
kud shledáme, že podnikatelé tento 
zákon porušují. Například kauza, o 
které se psalo i v novinách a která se 
týkala provozování dětské lesní škol-
ky. 

Podle našeho názoru se jednalo o 
nabízení služby péče o děti v denním 
režimu, která je živností. Co si máme 
myslet o tom, že rodiče, kteří potře-
bují umístit dítě do školky, se stanou 
členy sdružení a školné platí formou 
členských příspěvků. 

Neoprávněné podnikání se nám v 
tomto případě nepodařilo prokázat, 
ale to ještě neznamená, že se nemůže 
jednat o obcházení zákona. Srovná-
me-li  například požadavky na ostatní 
subjekty, které tuto živnost provozu-
jí, řádně ji ohlásily a musí dodržovat 
hygienické a jiné předpisy, tak může-

me vidět, v jak nerovném postavení 
se v tomto případě nachází.  

Můžete uvést, co řešíte v součas-
nosti?

Nyní momentálně řešíme tzv. 
transformaci koncesované živnosti 
silniční motorové dopravy. Do 31. 5. 
2013 by mělo ještě zhruba 275 pod-
nikatelů podat žádost a doložit do-
klady, které jsou stanoveny předpisy 
EU  a novelami jak silničního, tak 
živnostenského zákona. Těmto pod-
nikatelům zasíláme písemnou infor-
maci, která je adresná, a věříme, že 
podnikatelé v dopravě na naše upo-
zornění budou reagovat.  

Na co by si podnikatelé měli dát 
pozor?

Někdy se vyskytnou problémy v 
případech, kdy podnikatel změní tr-
valý pobyt a živnostenský úřad ob-
drží ze základního registru obyvatel 
avízo o této změně. Ze zákona má 
živnostenský úřad povinnost nové 
bydliště do živnostenského rejstříku 
zaznamenat. U podnikatelů fyzic-
kých osob se do živnostenského rejs-
tříku zapisuje vedle adresy bydliště i 
adresa místa podnikání. Pokud jsou 
tyto adresy shodné, nemusí podnika-
tel nic k místu podnikání dokládat. 

Záznamem změny bydliště podni-
katele do živnostenského rejstříku 
však dojde k situaci, že místo pod-
nikání zůstane na adrese původního 
bydliště. V těchto případech, kterých 
je naprostá většina, se snažíme pod-
nikatele kontaktovat a situaci mu 
vysvětlit. Mnohdy však na naše i pí-
semné upozornění podnikatel nerea-
guje a nám nezbývá, než ve správním 
řízení živnostenské oprávnění zrušit 
z toho důvodu, že neprokáže vztah k 
místu podnikání. 

Sehnat některé podnikatele je té-
měř detektivní práce. Pokud se sta-
ne, že mají bydliště a místo podni-
kání na adrese ohlašovny úřadu, tak 
to už nemá téměř nikdo šanci takové 
podnikatele zkontaktovat. I v těchto 
případech přikračujeme ke zrušení 
živnostenských oprávnění. Vždy se 
však jedná o postup, který je upra-
ven zákonem, pouze naše iniciativa 
při pátrání po těchto podnikatelích 
je jaksi nad rámec zákona, ovšem na 
druhé straně v duchu dobré veřejné 
správy. Ročně takto zrušíme živnosti 
téměř 40 podnikatelům.  -lm-
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