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Poskytnutí informace
Vážená paní, vážený pane,
dne 10. 5. 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 našich žádostí o podání informací ve smyslu § 13 zákona 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, podaných ve dnech 5. 3. 2010 a 29. 3. 2010“ (dále jen „žádost“).
V žádosti o poskytnutí informace uvádíte, že při podnikání ve vašem rodinném domě s vinným
sklepem, tj. ubytování až 10 zákazníků včetně podávání snídaní a pobytu až 50 zákazníků
ve vinném sklepě, kterým připravujete teplé i studené pokrmy a kterým podáváte teplé i studené,
alkoholické i nealkoholické nápoje, to vše ke konzumaci přímo ve sklepě na přímou objednávku
a přání zákazníků, byste se neradi dostali do konfliktu se zákony, zejména se zákonem
živnostenským. Dále ve Vaší žádosti požadujete odpovědi na následující otázky:
1) Můžeme v našem rodinném domě pravidelně ubytovávat až 10 zákazníků a podávat jim
i snídaně v rámci pronájmu (nájemní smlouvy – jednorázové, pouze pro dny pobytu)
pouze na „pronájem domu“ s celkovou částkou za ubytování včetně snídaně? V případě,
že odpověď zní ne, co a jaké služby můžeme tedy při ubytování až 10 zákazníků v rámci
„pronájmu domu“ svým zákazníkům poskytnout? Je počet ubytovaných v tomto případě,
tj. při pronájmu celého domu, něčím omezen?
2) Můžeme v našem rodinném domě s vinným sklepem pravidelně přijímat až 50 zákazníků
a ve vinném sklepě jim v rámci pronájmu vinného sklepa (nájemní smlouvy –
jednorázové, pouze pro dny pobytu) na jejich objednávku a přání připravit a přímo
ve sklepě podávat ke konzumaci teplá i studená jídla a teplé i studené alkoholické
i nealkoholické nápoje včetně degustace vín řízené sommeliérem? Můžeme vystavit
účtenku, znějící na „pronájem sklepa“ s celkovou částkou za pobyt, jídlo a pití
dohromady? V případě, že odpověď zní ne, co a jaké služby můžeme tedy při pobytu
až 50 zákazníků v našem vinném sklepě v rámci „pronájmu vinného sklepa“ svým
zákazníkům poskytnout?
3) Jestliže pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (tedy i rodinného domu
s vinným sklepem) není živností dle živnostenského zákona, kdo, nebo který orgán
či úřad může provádět nebo provádí kontroly takového zákonného „pronájmu“?
4) Mohou být takovéto výše uvedené a v bodech 1 a 2 i popsané „pronájmy“ nějak
postihovány, pokud nejsou v souladu s některými předpisy a zákony? Pokud ano, se
kterými předpisy a zákony nejsou v souladu a podle kterých je možno je postihovat?
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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 § 3 odst. 3 písm. ah) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „živnostenský zákon“) živností není „pronájem
nemovitostí, bytů a nebytových prostor“.
Dle § 2 živnostenského zákona „živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním
jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto
zákonem“.
Dle nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností (dále jen
„nařízení vlády“), je obsahovou náplní oboru činnosti „Ubytovací služby“ živnosti volné:
„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“.
Obsahovou náplní řemeslné živnosti „Hostinská činnost“ jsou dle nařízení vlády: „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“.
Ze shora uvedeného vyplývá, že pokud budete ve Vašem rodinném domě pronajímat na základě
nájemní smlouvy určité prostory (popř. celou nemovitost) a v rámci takového pronájmu budete
poskytovat pouze základní služby s pronájmem související (např. vytápění, odvoz popela
a odpadků, dodávku vody, odvod odpadních vod, připojení na elektrickou a plynárenskou
rozvodnou síť, úklid a osvětlení společných prostor v domě apod.), nejedná se o živnost
a k takové činnosti nemusíte mít živnostenské oprávnění. Za tyto základní služby nelze
považovat např. poskytování ložního prádla, snídaně, úklid jednotlivých pronajatých prostor
apod.
Z uvedeného je zřejmé, že pokud máte v úmyslu poskytovat ubytování až 10 osobám
a současně jim podávat snídaně, a toto činit způsobem, jenž naplňuje znaky živnosti
(soustavně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku), nelze takovou
kumulovanou službu poskytnout v rámci pronájmu jednotlivých prostor nebo celé nemovitosti,
ale je třeba disponovat živnostenským oprávněním, kterým bude pokryto právě poskytování
jiných než základních služeb souvisejících s pronájmem. Ve vašem případě přicházejí v úvahu
následující varianty:
- živnostenské oprávněním k provozování živnosti volné, obor činnosti „Ubytovací služby“;
- nebo v případě počtu ubytovaných osob většího než 10 (tudíž poskytování většího počtu
snídaní) doplněno navíc o živnostenské oprávnění k provozování živnosti řemeslné „Hostinská
činnost“;
- nebo kombinace pronájmu obytných prostor nebo celé nemovitosti se živnostenským
oprávněním pro živnost řemeslnou „Hostinská činnost“ (poskytování snídaní).
Ad 2)
V případě pronájmu vinného sklepa na základě nájemní smlouvy platí Ad 1 obdobně – v rámci
pronájmu lze poskytovat pouze základní služby s pronájmem související.
V případě, že hodláte svým zákazníkům připravovat a ve sklepě k přímé konzumaci podávat
teplá i studená jídla a teplé a studené alkoholické i nealkoholické nápoje a popsané budete činit
způsobem, jenž naplňuje znaky živnosti (soustavně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost,
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za účelem dosažení zisku), neobejdete se bez živnostenského oprávnění k provozování živnosti
řemeslné „Hostinská činnost“, přičemž předmětný vinný sklep by zcela jistě byl prostorem,
v němž by byla živnost provozována, tudíž provozovnou, jež musí být způsobilá podle zvláštních
právních předpisů.
Co se týče vystavení účtenky za poskytnuté služby je třeba dodržet povinnost stanovenou
v § 14 živnostenského zákona – povinnost podnikatele na žádost zákazníka vydat doklad
o prodeji zboží a o poskytnutí služby obsahující označení podnikatele obchodní firmou,
popř. názvem nebo jménem a příjmením a identifikačním číslem, datum prodeje zboží nebo
poskytnutí služby, druh zboží nebo služby a cenu, potažmo obdobnou povinnost definovanou
v § 16 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Vystavení
příjmového dokladu ohledně pronájmu nemovitosti nebo jejích jednotlivých prostor, včetně
poskytnutí základních služeb s pronájmem souvisejících, tím není dotčeno.
Ad 3)
Problematika pronájmu nemovitostí nebo jejich jednotlivých prostor není v kompetenci
živnostenských úřadů. Obecně lze uvést, že nájemní smlouvy upravuje Hlava sedmá občanského
zákoníku a pokud je pronájem prováděn takovým způsobem, že naplňuje obecné znaky
podnikání dle § 2 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (soustavná činnost prováděná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost
za účelem dosažení zisku), zcela bezpochyby podléhá daňové povinnosti.
Ad 4)
Otázka pronájmu nemovitostí nebo jejich jednotlivých prostor zasahuje do soukromoprávních
vztahů upravených předpisy práva soukromého, k nimž není Krajský živnostenský úřad
kompetentní.
K možným postihům dle živnostenského zákona v případě provozování živnosti bez
živnostenského oprávnění nebo provozování živnosti v provozovně, jež nebyla oznámena
živnostenskému úřadu, jste již informace obdrželi přípisem Poskytnutí informace
č.j. JMK 46248/2010 ze dne 8. 4. 2010, a to v rámci odpovědí na Vaši minulou žádost ze dne
29. 3. 2010.
Závěrem je třeba uvést, že shora uvedeným textem nelze podchytit veškeré varianty,
které mohou v praxi nastat a jejichž řešení bude potom závislé na konkrétních podmínkách každé
jednotlivé věci.
S pozdravem

Ing. Bc. Jitka Vítová
vedoucí Krajského živnostenského úřadu
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