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Ž a dost o poskytnutí  informace dle za kona c . 106/1999 Sb., o svobodne m pr í stupu k informací m 
č. 19/2020 
Č .j.: MJ/35374/2020 
 
 
 
Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací: 
 
Dne 10.07.2020 obdrz el Me stsky  u r ad Jesení k Odbor obecní  z ivnostensky  u r ad z a dost o poskytnutí  
informace v souladu se za konem c . 106/1999 Sb., o svobodne m pr í stupu k informací m, ve zne ní  
pozde js í ch pr edpisu  (da le jen „za kon o informací ch“). 
 
 

Žádost o sdělení: 
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K žádosti o informace bylo sděleno: 
 
 
ad 1 
Počet zahájených kontrol v období od 1.1.2019 do 31.12.2019. Odpověď: 93. 
 
ad 2 
Počet zahájených kontrol v období od 1.1.2019 do 31.12.2019 na podnět nebo udání. Odpověď: 8. 
 
ad3 
Počet zahájených kontrol v období od 1.1.2020 do 9.7.2020. Odpověď: 51. 
 
ad 4 
Počet zahájených kontrol v období od 1.1.2019 do 9.7.2020 na podnět nebo udání. Odpověď: 11. 
 
ad 5 
Počet nově zahájených živností od 1.1.2020 do 9.7.2020. Odpověď: 303. 
 
ad 6 
Počet živností, kdy žadatel (podnikatel) nesplňoval svým vzděláním podmínku odborného vzdělání a bylo 
nutné doložit formulář „Prohlášení odborného (odpovědného) zástupce“ za období od 1.1.2020 do 9.7.2020. 
Odpověď: 56. 
 
ad 8 
Kolik z žádostí o odborného (odpovědného) zástupce za období od 1.1.2020 do 9.7.2020 bylo úspěšných. 
Odpověď: v uvedeném období byl odpovědný zástupce ustanoven v 56 případech (započítány ohlášení 
živnosti i žádosti o koncesi). Ve všech těchto případech odpovědní zástupci splnili všeobecné i zvláštní 
podmínky provozování živnosti. 
 
 
ad 9 
Kolik z žádostí o odborného (odpovědného) zástupce za období od 1.1.2020 do 9.7.2020 byl odborný 
(odpovědný) zástupce občanem jiného členského státu EU. Odpověď: 0. 
 
ad 7 a 10 
Podle § 4 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím povinný subjekt poskytuje informace na 
základě žádosti. Informací se podle tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv 
podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu 
uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního (§ 3 odst. 
3 téhož zákona). 
Žadatel tedy může žádat informaci, která je někde zaznamenána. V případě živnostenského úřadu půjde 
především o informace, které jsou zaznamenané na listinách nebo jsou zjistitelné z informačních 
systémů, se kterými úřad pracuje. Takto vyžádané konkrétní údaje pak úřad poskytne, případně žádosti 
nevyhoví. Žadatelka však požaduje informace týkající se procesního postupu živnostenského úřadu. 
Takovéto dotazy ovšem nelze vyřídit ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím, 
živnostenský úřad proto na ně odpovídá v obecné rovině v souladu se zásadou dobré správy. 
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Dotaz pod bodem 7 žádosti (následně upřesněný): 
Jak formálně probíhalo vyhodnocení žádostí o živnostenské oprávnění podnikatelů, kteří sami nesplňují 
podmínky odborné způsobilosti, přičemž doložili ke své žádosti jméno odpovědného zástupce, jeho vzdělání 
a délku praxe. Dotaz na formální průběh vyřizování žádostí těchto podnikatelů je směřován k období od 
1.1.2020 do 9.7.2020. 
Formální postup živnostenského úřadu při vyřizování podání stanovuje živnostenským zákon, v tomto 
ohledu tedy odkazujeme na znění tohoto předpisu platné vždy v období vyřizování podání. V případě 
ohlášení živnosti postupuje živnostenský úřad podle § 47 živnostenského zákona, tj. splnil-li ohlašovatel 
všechny podmínky stanovené zákonem, provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku 
do 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis. Je-li pro provozování živnosti 
ustanoven odpovědný zástupce, živnostenský úřad prověřuje navíc skutečnosti týkající se odpovědného 
zástupce ve smyslu § 11 živnostenského zákona. Čo se týká posuzování odborné způsobilosti 
odpovědného zástupce, tak živnostenský úřad posuzuje, zda předložené doklady o vzdělání, praxi, či 
jiné doklady odpovídají požadavkům živnostenského zákona. Odborná způsobilost pro řemeslné 
živnosti je předepsána v § 21 a 22. Odborná způsobilost pro vázané živnosti je stanovena přílohou č. 2 
k tomuto zákonu nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze. Občan České 
republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost dokladem 
o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné 
kvalifikace. 
Pokud je živnostenskému úřadu předložena žádost o koncesi, živnostenský úřad při jejím vyřizování 
postupuje podle § 52 a následujících živnostenského zákona. Je-li současně se žádostí o udělení koncese 
předkládáno živnostenskému úřadu ke schválení ustanovení odpovědného zástupce a splňuje-li 
navržená osoba podmínky stanovené zákonem, rozhodne živnostenský úřad o ustanovení odpovědného 
zástupce v rozhodnutí o udělení koncese. Odborná způsobilost pro koncesované živnosti je stanovena 
přílohou č. 3 k tomuto zákonu nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze. 
Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost 
dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné 
kvalifikace. 
 
Dotaz pod bodem 10 žádosti: 
Jakým způsobem je posouzeno uznání předmětu podnikání v rámci členských států EU, kdy nemusí být 
stejný název pro předmět podnikání, který však zahrnuje stejný nebo obdobný rozsah. Konkrétně jak je 
posouzen předmět činnosti „Zhotovování staveb jejich změn a odstraňování“ v rámci EU s členským státem 
Slovenská republika. 
Uznávání odborné kvalifikace získané v jiném členském státě Evropské unie pro oblast živnostenského 
podnikání v České republice spadá do kompetence Ministerstva průmyslu a obchodu. Žadatelce 
doporučujeme prostudovat si informace zveřejněné na webových stránkách tohoto ministerstva 
(https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/uznavani-odborne-kvalifikace-pro-
oblast-zivnostenskeho-podnikani/uznavani-odborne-kvalifikace-pro-oblast-zivnostenskeho-
podnikani--144206/). 
 
Stručně lze uvést, že pokud podnikatelský subjekt ze Slovenské republiky na území ČR hodlá dočasně 
poskytovat služby v regulované činnosti (Provádění staveb, jejich změn a odstraňování) na základě 
svého podnikatelského oprávnění získaného ve Slovenské republice, je povinen písemně oznámit 
poskytování těchto služeb uznávacímu orgánu, včetně doložení dokladů, podle zvláštního právního 
předpisu, tj. podle § 36a zákona č. 18/2004 Sb., v platném znění. V daném případě je uznávacím orgánem 
Ministerstvo průmyslu a obchodu. 
 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/uznavani-odborne-kvalifikace-pro-oblast-zivnostenskeho-podnikani/uznavani-odborne-kvalifikace-pro-oblast-zivnostenskeho-podnikani--144206/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/uznavani-odborne-kvalifikace-pro-oblast-zivnostenskeho-podnikani/uznavani-odborne-kvalifikace-pro-oblast-zivnostenskeho-podnikani--144206/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/uznavani-odborne-kvalifikace-pro-oblast-zivnostenskeho-podnikani/uznavani-odborne-kvalifikace-pro-oblast-zivnostenskeho-podnikani--144206/
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Pokud subjekt ze Slovenské republiky hodlá živnostenskému úřadu ohlásit předmětnou vázanou 
živnost, tzn. chce na území ČR podnikat na základě živnostenského oprávnění vydaného v ČR, je povinen 
k ohlášení mimo jiné připojit doklady prokazující jeho odbornou způsobilost, popřípadě odbornou 
způsobilost odpovědného zástupce. Pokud ohlašovatel nemůže předložit doklady uvedené pod písmeny 
a) až e) v příloze č. 2 živnostenského zákona u předmětu podnikání „Provádění staveb, jejich změn 
a  odstraňování“, má jakožto subjekt z EU dále možnost prokázat odbornou způsobilost doklady ve 
smyslu § 7 odst. 5 písm. a), b), c), d) nebo e) živnostenského zákona. Dle tohoto ustanovení může občan 
jiného členského státu EU odbornou způsobilost prokázat doklady o odborné kvalifikaci, které 
osvědčují, že předmětnou činnost vykonával v jiném členském státě Evropské unie. Živnostenský úřad 
splnění podmínky odborné způsobilosti posuzuje na základě ohlašovatelem předložených dokladů. 
Rozhodujícím hlediskem pro posouzení je to, zda daná osoba předmětnou činnost vykonávala, nikoliv 
to, nakolik se název podnikatelského oprávnění, získaného ve Slovenské republice, shoduje s názvem 
vázané živnosti „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“. 
 
 
 
 
Za poskytnuté informace byl účtován poplatek dle oznámení o výši úhrad za poskytované informace. 
 
 
 
Městský úřad Jeseník 
Útvar tajemníka 
Masarykovo nám. 1/167 
790 01 Jeseník 


