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Poskytnutí informace
Vážená paní, vážený pane,
dne 5. 3. 2010 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor Krajský živnostenský úřad
Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem
„Žádost o podání informací ve smyslu § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím“ (dále jen „žádost“).
V žádosti o poskytnutí informace požadujete odpovědi na následující otázky:
1) Odpovídá náplň dle informací, soupisu činností a ceníků uvedených na internetu
živnosti: hostinská činnost nebo ubytovací činnost nebo výroba a prodej vína? Pokud
ano, tak které?
2) V čem je náplň nabídky na internetu nad rámec živnosti - ubytovací služby?
3) V čem je náplň nabídky na internetu nad rámec živnosti – výroba a prodej vína?
4) Lze činnosti v rozsahu dle nabídky na internetu provozovat majitelem v jeho rodinném
domě určeném k bydlení? Je rozsah činnosti něčím limitován, či omezen?
5) Za jakých podmínek lze provozovat činnosti dle nabídky na internetu v rodinném domě
určeném k bydlení majitelem tohoto rodinného domu?
6) V rámci živnosti ubytovací služby může majitel rodinného domu pronajmout nebytové
prostory v rodinném domě manželce, nebo třetí osobě, kteří nejsou spolumajiteli,
k jinému druhu podnikání?
7) V případě pronájmu nebytových prostor nespolumajiteli, tedy manželce nebo třetí osobě
– kdo odpovídá za zákonnost podnikání v těchto prostorách živnostenskému úřadu?
8) Lze legalizovat a zdanit příjmy z provozované hostinské činnosti v prostorách,
které nejsou provozovnou, v jiné zkolaudované provozovně v jiné části města,
kterou provozuje stejný živnostník?
9) Je
podnikání
pana,
majitele
rodinného
domu
určeného
k bydlení
v plném rozsahu dle nabídky na internetu na základě živnostenského oprávnění na
ubytovací služby legální? Pokud ne, tak proč?
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi
požadované informace – odpovědi na dotazy:
Ad 1)
Dle nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností (dále jen
„nařízení vlády“), je obsahovou náplní řemeslné živnosti „Hostinská činnost“:
Činnosti spočívající v přípravě a prodeji pokrmů a nápojů k bezprostřední spotřebě
v provozovně, v níž jsou prodávány.
IČ
70888337

DIČ
CZ70888337

Telefon
541651111

Fax
541653609

E-mail
Internet
svoboda.miroslav@kr-jihomoravsky.cz
www.kr-jihomoravsky.cz

V rámci živnosti je možno poskytovat ubytování ve všech ubytovacích zařízeních (například
hotel, motel, kemp, ubytovna) a v bytových domech, rodinných domech nebo ve
stavbách pro rodinnou rekreaci. Pokud zůstane zachována povaha živnosti, lze provádět
prodej pomocí
automatů (nápojové,
občerstvovací), doplňkový prodej
(například
tabákové výrobky, upomínkové předměty, základní hygienické potřeby), prodej pokrmů
a nápojů přes ulici, půjčování novin a časopisů, půjčování stolních společenských her
(například karty, šachy), provozování her (například kulečník, bowling).
„Ubytovací služby“ jsou oborem činnosti náležejícím do živnosti volné „Výroba, obchod
a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ (dále jen „živnost volná“) a dle
nařízení vlády tvoří jeho obsahovou náplň:
Poskytování ubytování ve všech ubytovacích zařízeních (například hotel, motel, kemp,
ubytovna) a v bytových domech, rodinných domech nebo ve stavbách pro rodinnou
rekreaci. V případě ubytování v bytových domech, rodinných domech nebo ve
stavbách pro rodinnou rekreaci s kapacitou do 10 lůžek (včetně přistýlek) podávání snídaní
ubytovaným hostům.
„Výroba a prodej vína“ jsou činnosti, které jsou jednak obsahem oboru „Výroba potravinářských
a škrobárenských výrobků“ živnosti volné a jednak obsahem oboru „Velkoobchod
a maloobchod“ živnosti volné. Tudíž pro provozování těchto činností je třeba mít živnostenské
oprávnění pro živnost volnou.
Dále je třeba zdůraznit, že z výše uvedeného je zcela zřejmé, že řemeslná živnost „Hostinská
činnost“ zahrnuje rovněž obor činnosti „Ubytovací služby“ živnosti volné, tudíž podnikatel,
který má živnostenské oprávnění pro provozování živnosti řemeslné „Hostinská činnost“ nemusí
mít živnostenské oprávnění pro živnost volnou, pokud by chtěl v souladu s právními předpisy
poskytovat rovněž ubytovací služby.
Co se týče prezentace na internetových stranách, lze obecně konstatovat,
že obsahují nabídku služeb, které by mohly být podřazeny pod shora uvedené činnosti
a příslušné živnosti, avšak z takového obecného konstatování nelze učinit žádný závěr ve smyslu
skutečného provozování živností, neboť nabídka služeb zveřejněná na síti internet zcela nic
nevypovídá o tom, zda jsou inzerované činnosti skutečně konkrétním podnikatelem
provozovány, jinými slovy řečeno, jen skutečné provozování určitých činností (nikoli jejich
inzerce) může přinášet důsledky z hlediska živnostenskoprávních předpisů.
Ad 2 a 3)
Z pouhého vyhodnocení inzerované nabídky na internetových stranách nelze učinit závěr, zda je
některá služba již za hranicí stanovenou obsahovými náplněmi shora uvedených živností.
Ad 4)
Hostinskou činnost lze provozovat v rodinném domě určeném k bydlení pouze v tom případě,
že vymezené prostory takového domu určené pro provozování hostinské činnosti (provozovna)
jsou způsobilé dle zvláštních právních předpisů, zejména předpisů stavebních, tudíž že na
vymezené prostory bylo vydáno příslušné kolaudační rozhodnutí či kolaudační souhlas.
Poskytování ubytovacích služeb v rodinných domech přímo odpovídá obsahové náplni oboru
činnosti živnosti volné, jak je shora uvedena. Poskytování těchto služeb není vázáno žádnou
zvláštní podmínkou mimo obecného kolaudačního rozhodnutí či kolaudačního souhlasu pro
stavbu určenou k bydlení.
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Ad 5)
Plně odkazujeme na odpověď ad 4). Vlastník nemovitosti musí při provozování živnosti
dodržovat stejné podmínky jako kterákoliv jiná osoba, která by v objektu rodinného domu
poskytovala ubytovací služby nebo provozovala hostinskou činnost.
Ad 6)
Obecně neexistuje žádná překážka, která by bránila vlastníku nemovitosti pronajmout nebytové
prostory jakékoliv jiné osobě (nájemci), odlišné od vlastníka.
Ad 7)
Za dodržování právních předpisů při provozování živnosti vždy odpovídá podnikatel,
který živnost provozuje a za nesplnění takových povinností nelze činit odpovědnou žádnou
jinou osobu, např. pronajímatele prostor, v nichž je živnost provozována. Jednou z povinností
podnikatele při provozování živnosti v provozovně je dle § 17 odst. 4 zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, povinnost
zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních
předpisů.
Ad 8)
Dotaz směřuje do oblasti mimo zákonnou kompetenci živnostenských úřadů. Obecně lze pouze
sdělit, že jeden a týž podnikatel podává ke svému identifikačnímu číslu pouze jedno přiznání
k dani z příjmu, bez ohledu na počet provozoven, ve kterých provozuje podnikatelskou činnost.
Ad 9)
Z pouhé nabídky služeb inzerované v síti internet nelze vyhodnotit, že nějaká podnikatelem
provozovaná činnost je či není v souladu s právními předpisy. Jak již bylo zodpovězeno v ad 1),
podstatné pro takové posouzení je skutečné vykonávání určitých činností, nikoliv jejich pouhé
inzerování prostřednictvím jakéhokoliv média.
S pozdravem
otisk razítka

Ing. Bc. Jitka Vítová, v. r.
vedoucí Krajského živnostenského úřadu
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