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Sdělení k Vašemu podnětu a žádosti o poskytnutí informace 

 

Vážená paní*, 

 

dne 02.04.2013 byla Magistrátu města Karlovy Vary, odboru obecní živnostenský úřad (dále 

jen obecní živnostenský úřad) doručen podnět k zahájení správního řízení jehož součástí je i 

žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Podnět se týká podnikatele*, který podle Vašeho 

názoru provádí neoprávněně prodej v provozovně*. Současně jste požádali o poskytnutí 

informace o tom, jaké kroky byly doposud obecním živnostenským úřadem ve věci 

prošetřování prodeje na daném místě učiněny a jakým způsobem bude podnět k zahájení 

správního řízení prověřován. K jednotlivým problematikám sdělujeme následující: 

 

1. K otázce prodeje zboží, které podnikatel uskutečňuje v provozovně*: 
 

Prodej zboží jmenovaný podnikatel provozuje na základě platného živnostenského 

oprávnění pro provozování ohlašovací živnosti volné s předmětem podnikání „Výroba, 

obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ se specifikací 

k oboru činnosti „Velkoobchod a maloobchod“. Na základě oznámení podnikatele byla 

předmětná provozovna zapsána do živnostenského rejstříku. Uvedené skutečnosti si 

můžete ověřit ve veřejné datové síti internet na webových stránkách http://www.rzp.cz/, 

kde je mimo jiné zpřístupněn i živnostenský rejstřík. Pro doplnění je vhodné uvést, že 

podnikatel je výhradním vlastníkem parcely. Souhrnně lze tedy konstatovat, že se nejedná 

o „neoprávněné podnikání“, jinými slovy provozování činnosti, která je živností, bez 

živnostenského oprávnění ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, 

ve znění pozdějších předpisů. V přímé vazbě v tomto rozsahu tedy nedochází ze strany 

podnikatele k porušování uvedeného právního předpisu, a proto není ani důvod pro 

zahájení správního řízení. Tím ale nejsou dotčeny povinnosti podnikatele dodržovat jiné 

právní předpisy, např. v oblasti hygienických podmínek, požárně-bezpečnostních 

předpisů, podmínek stanovených stavebním zákonem nebo nařízeními města Karlovy 

Vary.  Toto  však  nespadá do  kontrolních  kompetencí  obecního  živnostenského  úřadu.  
 

Z četných předchozích jednání a šetření, která se týkala prověření prodeje zboží na daném 

místě, je i Vám zcela jistě známo, že specializované dozorové orgány byly osloveny. 

Předpokládáme, že jste také jako účastníci řízení informováni o průběhu řízení ve věci 

odstranění nepovolené stavby, které je vedeno Magistrátem města Karlovy Vary, Úřadem 

územního plánování a Stavebním úřadem. Obecní živnostenský úřad si ověřil, že 

podnikatel v rámci uvedeného řízení požádal o dodatečné povolení stavby. Ve věci nebylo 

prozatím pravomocně rozhodnuto.    
 

Pro doplnění považujeme za vhodné uvést, že dne 04.04.2013 byl obecnímu 

živnostenskému úřadu postoupen Českou obchodní inspekcí, Inspektorátem Plzeňským a 

Karlovarským téměř shodný podnět k zahájení správního řízení ve věci „neoprávněného 

prodeje“, jež je prováděn podnikatelem v provozovně, který byl rovněž sepsán Vámi, 

resp. společností*. Bylo tak učiněno v návaznosti na ustanovení § 13 odst. 4 zákona č. 
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64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, které stanoví, že 

zjistí-li Česká obchodní inspekce při kontrole skutečnosti, na jejichž základě je třeba 

učinit opatření, jež jsou v pravomoci jiných orgánů, oznámí je těmto orgánům. Jak jsme 

již výše uvedli, podnikatel uskutečňuje v předmětné provozovně prodej zboží na základě 

platného živnostenského oprávnění. Není proto důvod, aby s ním bylo v této věci obecním 

živnostenským úřadem zahájeno správní řízení. 

 

2. K otázce poskytnutí informace o tom, jaké kroky byly doposud obecním 

živnostenským úřadem ve věci prošetřování prodeje zboží, jež je uskutečňován 

v provozovně podnikatele*. 
 

V dané záležitosti (velmi podrobně) již byly v předchozí době informace poskytnuty, 

konkrétně právnické osobě* dopisem sepsaným dne 14.02.2011 pod č.j.:  526/ObŽÚ/11-2 

a dopisem sepsaným dne 23.03.2011 pod č.j.: 835/ObŽÚ/11-2. Jmenovaná společnost 

obecní živnostenský úřad také požádala o stanoviska, jaká opatření byla učiněna, s jakými 

výsledky či závěry. Poskytnuté informace jsou zpřístupněny ve veřejné datové síti internet 

na webových stránkách Magistrátu města Karlovy Vary http://www.mmkv.cz/ v sekcích 

„Poskytování informací“ a „Poskytnuté informace“. Považujeme tedy za nadbytečné, 

abychom Vám opakovaně příslušná stanoviska sdělovali a zejména pak účtovali náklady 

s tím spojené. Lze si je na shora uvedeném odkazu vyhledat. I přes to Vám je ale zasíláme 

v příloze k seznámení.  
 

Obecní živnostenský úřad by i v současné době mohl provést v návaznosti na ustanovení                           

§ 60a a násl. živnostenského zákona živnostenskou kontrolu podnikatele. Podle našeho 

názoru však prozatím nenastaly žádné nové či podstatné skutečnosti, které by mohly mít 

zásadní vliv na to, jakým způsobem je podnikatelská činnost vykonávána, a proto 

považujeme její uskutečnění v současné době za bezpředmětné.  

 

Závěrem považujeme za vhodné uvést, že pokud činnost podnikatele v jeho provozovně 

výrazným způsobem ztěžuje či jiným způsobem nevhodně zasahuje do výkonu Vašich 

vlastnických práv nebo omezuje právo výkonu podnikání, lze věc řešit i prostřednictvím 

příslušného soudu a to podáním žaloby. Doporučujeme však předem záležitost zkonzultovat 

s právním zástupcem. 

 

S přátelským pozdravem 

 

 

v.r. Bc. Jaroslava Jirkovská 

vedoucí odboru obecní živnostenský úřad 

 

 

 

 
*Osobní údaj byl v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých   

   zákonů v platném znění anonymizován. 
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