Magistrát města České Budějovice
Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím

Výsledek kontroly obecního živnostenského úřadu
Jakou pokutu uložil živnostenský úřad provozovateli truhlárny Hulák – Hanzal, když ze stanoviska
Hasičského záchranného sboru Jihočeského krajez kontrolní prohlídky dne 21.04.2011 jednoznačně
vyplývá, že v provozovně dochází k úpravě hotových výrobků lakováním? V případě, že byla uložena
pokuta, žádám o sdělení její výše a poskytnutí kopie rozhodnutí o pokutě. Pokud pokuta uložena
nebyla, žádám o sdělení důvodu.
Dne 21.04.2012 zahájil obecní živnostenský úřad, odbor Magistrátu města České Budějovice (dále
jen „živnostenský úřad“) v provozovně IČ 1004664869 na adrese tř. 5. Května 49/201, 373 72
Lišov, vztahující se k předmětu podnikání podnikatele Stanislava Huláka, IČ 62498312, s místem
podnikání Tyršova 416/9, 373 72 Lišov, kontrolu dodržování povinností stanovených zákonem č.
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění.
Kontrola byla zahájena současně s kontrolní prohlídkou stavby, kterou nařídil Městský úřad v
Lišově, odbor územního plánování, výstavby a životního prostředí (dále jen „stavební úřad“).
V kontrole zahájené dne 21.04.2012 pokračoval živnostenský úřad v jeho sídle dne 19.05.2011 a to
na základě výzvy k předložení požadovaných dokladů.
V rámci kontroly živnostenský úřad nezjistil porušení povinností stanovených zákonem č. 455/1991
Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění a to z následujícího důvodu.
Podnikající osoba - Stanislav Hulák, IČ 62498312, s místem podnikání Tyršova 416/9, 373 72
Lišov, je držitelem 2 živnostenských oprávnění s těmito předměty podnikání:
1. „Truhlářství, podlahářství“, druh živnosti: ohlašovací řemeslná
2. „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, druh živnosti:
ohlašovací
volná
Dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností
platí, že obsahovou náplní řemeslné živnosti truhlářství, podlahářství je mimo jiné:“…..výběr,
rozměřování, dělení i opracování řeziva a sestavování dílců nebo součástí do finálních produktů,
včetně povrchové úpravy…..“.
Z výše uvedeného plyne, že každý podnikatelský subjekt, který je držitelem živnostenského
oprávnění pro živnost s předmětem podnikání truhlářství, podlahářství, je oprávněn v rámci této
živnosti provádět povrchovou úpravu truhlářských výrobků, když lakování lze za takovou
povrchovou úpravu považovat.
Otázkou způsobilosti provozovny pro provozování výše uvedené živnosti v provozovně se v rámci
kontrolní prohlídky zabýval stavební úřad – resp. Městský úřad v Lišově, odbor územního
plánování, výstavby a životního prostředí.

