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Poskytnutí informace
Vážená paní, vážený pane,
dne 29. 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
„Doplnění žádosti o podání informací ve smyslu § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím ze dne 5. 3. 2010“ (dále jen „žádost“).
V žádosti o poskytnutí informace uvádíte, že jste majiteli rodinného domu s vinným sklepem
v obci nedaleko Brna a příležitostně organizujete oslavu pro rodinu, kdy poskytujete ubytování
až pro 11 osob a připravujete pohoštění až pro 50 osob v tomto vinném sklepě, přičemž pod
termínem pohoštění rozumíte zajištění pokrmů a nápojů v rozsahu přibližně jako je v nabídce
na www, tj. teplé a studené pokrmy, připravené v kuchyňce a krbu přímo ve sklepě
a teplé i studené nápoje alkoholické i nealkoholické, včetně ochutnávky vín, to vše
ke konzumaci přímo ve sklepě. Dále uvádíte, že máte v úmyslu rozšířit tyto služby i mimo
skupinu vašich známých a podnikat v této oblasti za účelem dosažení zisku a chtěli byste si
zajistit i podobnou inzerci na internetu, jaká je na www. Dále ve Vaší žádosti požadujete
odpovědi na následující otázky:
1) Pochopili jsme z Vašeho sdělení, že pro výkon služeb dle nabídky v inzerátu dle internetu
je nutné oprávnění pro hostinskou činnost a zkolaudovaná provozovna. Naše podnikání
v inzerovaném rozsahu na činnost ubytovací služby je pouze přestupek dle
živnostenského zákona?
2) Naše podnikání v inzerovaném rozsahu v rodinném domě v nezkolaudované provozovně
je pouze přestupek dle živnostenského zákona?
3) Pokud zatím nemáme živnostenský list na hostinskou činnost, můžeme bez problémů
podnikat na povolení hostinské činnosti našeho rodinného příslušníka? Nebo pronajmout
mu celý sklep, zatím bez zkolaudované provozovny? Můžeme z toho mít problémy i my,
majitelé domu s vinným sklepem?
4) Pokud se k tomuto typu podnikání dle otázky č. 1 a 2 nepřiznáme sami (což je
pochopitelně nesmysl), jaký podnět musí živnostenský úřad obdržet, aby oprávněně
provedl kontrolu, či jiným způsobem proti našemu způsobu podnikání zasáhnul? Je to
ohlášení od cizích občanů, impuls od finančního úřadu, stavebního úřadu či něco jiného?
5) Musí to být např. námi vystavená účtenka z námi pořádané akce ve vinném sklípku,
předložená cizí osobou živnostenskému úřadu?
6) Jaké postihy může živnostenský úřad proti uvedeným přestupkům uplatnit?
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi
požadované informace – odpovědi na dotazy:
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Ad 1)
Dle § 2 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů se
podnikáním rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem
a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku a prakticky totožně je v § 2 zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „živnostenský zákon“) definována živnost. Tudíž příležitostné zorganizování oslavy
pro rodinu zcela jistě nenaplňuje podmínku soustavnosti a předpokládejme, že rovněž podmínku
účelu dosažení zisku a nelze tak hovořit o podnikání, pro něž je nezbytné kumulativně naplnit
všechny zákonné podmínky.
Jak jsme Vás již informovali, 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.
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).
Z toho vyplývá, že Vámi uváděná příprava teplých a studených pokrmů v kuchyňce a krbu
přímo ve sklepě a teplých i studených, alkoholických i nealkoholických nápojů, včetně
ochutnávky vín, a to vše určené pro zákazníky ke konzumaci přímo ve sklepě, prováděné
soustavně, samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za
podmínek stanovených živnostenským zákonem naplňuje znaky řemeslné živnosti „Hostinská
činnost“. Podnikatel, který by popsané činnosti uvedenou formou vykonával a měl přitom pouze
živnostenské oprávnění pro obor činnosti „Ubytovací služby“ (náležející do živnosti volné
s předmětem podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona“), by se mohl takovým jednáním dopustit správního deliktu podle § 63 odst. 1 písm. b)
živnostenského zákona (provozování živnosti řemeslné bez živnostenského oprávnění),
v případě většího rozsahu by mohlo přicházet v úvahu podezření ze spáchání trestného činu
neoprávněného podnikání dle § 251 trestního zákoníku.
Ad 2)
Z obsahové náplně řemeslné živnosti „Hostinská činnost“ uvedené v nařízení vlády vyplývá,
že tuto činnost lze provozovat pouze v provozovně a podnikatel je dle § 17 odst. 4
živnostenského zákona povinen zajistit, aby tato provozovna byla způsobilá pro provozování
živnosti podle zvláštních právních předpisů, v konkrétním případě zejména předpisů stavebních,
hygienických apod. Podnikatel, který by měl živnostenské oprávnění pro řemeslnou živnost
„Hostinská činnost“, ale jeho provozovna by nebyla způsobilá (např. nezkolaudovaná), by se
mohl dopustit správního deliktu podle § 62 odst. 1 písm. g) živnostenského zákona. V případě,
že by podnikatel neoznámil zahájení provozování živnosti v této provozovně živnostenskému
úřadu, mohl by se dopustit správního deliktu podle § 62 odst. 1 písm. f) živnostenského zákona.
Ad 3)
Podnikat dle živnostenského zákona může pouze ta fyzická nebo právnická osoba, která má
příslušné živnostenské oprávnění a provozuje živnost soustavně, samostatně, vlastním jménem,
na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským
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zákonem. Z toho vyplývá, že není myslitelná žádná forma živnostenského podnikání
na živnostenské oprávnění jiné fyzické nebo právnické osoby. Jinými slovy řečeno, živnost může
provozovat pouze ta osoba, která má příslušné živnostenské oprávnění.
Provozovnou je dle § 17 odst. 1 živnostenského zákona prostor, v němž je živnost provozována.
Dle § 17 odst. 3 živnostenského zákona je podnikatel povinen na žádost živnostenského úřadu
prokázat vlastnické nebo užívací právo k objektům nebo místnostem provozovny. Pod užívacím
právem si můžeme představit širokou škálu právních vztahů, zejména potom vztah nájemní.
Jak je shora uvedeno, jen a pouze podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá
pro provozování živnosti a za porušení živnostenského zákona v tomto smyslu je odpovědný ten
podnikatel, který živnost v takové provozovně provozuje, nikoli tedy její vlastník, pokud je
od podnikatele odlišný.
Ad 4)
Živnostenský úřad je povinen postupovat v souladu s právními předpisy a je povinen přijímat
podněty, aby bylo zahájeno správní řízení z moci úřední. V případě, že vlastní činností nebo
z vnějšího podnětu zjistí podezření ze spáchání přestupku nebo správního deliktu, je povinen
učinit v mezích zákona vše pro to, aby takové podezření bylo vyvráceno nebo naopak potvrzeno
a mohlo tak být zahájeno správní řízení. Podnětem může být prakticky cokoliv, co s sebou nese
relevantní informaci, v konkrétním případě informaci o tom, že je porušen živnostenský zákon
a existuje důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přestupku nebo jiného správního
deliktu určitým subjektem.
Ad 5)
Jak je uvedeno v ad 4), podnětem může být cokoli, co je schopno poskytnout relevantní
informaci, tudíž i účtenka o poskytnutí služeb. Aby taková věc mohla být užita jako důkaz
v případném správním řízení, nesmí být získána v rozporu správními předpisy.
Ad 6)
Za shora uvedené přestupky a jiné správní delikty živnostenský úřad ukládá sankce ve formě
pokuty, a to dle § 61 odst. 4 živnostenského zákona v případě přestupků a dle § 62 odst. 2
a § 63 odst. 2 téhož zákona v případě jiných správních deliktů.
Závěrem je třeba uvést, že v konkrétních věcech mohou nastat různé varianty postupu,
neboť každá řešená věc je svým způsobem unikátní a v obecném textu nelze všechny možné
situace podchytit.
S pozdravem

Ing. Bc. Jitka Vítová
vedoucí Krajského živnostenského úřadu

IČ
70888337

DIČ
CZ70888337

Telefon
541651111

Fax
541653609

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

