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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění.
Vážený pane magistře,
dne 9. 9. 2019 byla Magistrátu města Liberec, odboru správnímu a živnostenskému – oddělení
Živnostenský úřad, tj. věcně a místně příslušnému správnímu orgánu (dále jen „povinný
subjekt“) doručena Vaše žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., zákon
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Předmětem Vaší žádosti jsou
informace týkající se ust. § 17 odst. 7 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „živnostenský zákon“).
Na základě předmětné žádosti Vám povinný subjekt tímto sděluje:
v případě, že se jedná o prostor, v němž je živnost provozována (viz ust. § 17 odst. 1
živnostenského zákona), pak se jedná o provozovnu, která musí být ze strany podnikatele
řádně ohlášena v souladu s ust. § 17 odst. 3 živnostenského zákona. Tato řádně ohlášená
provozovna musí být označena ve smyslu ust. § 17 odst. 7 a 8 živnostenského zákona.
Pokud se jedná o prostory, kde jsou vykonávány pouze činnosti, související s vnitřní
administrativou firmy/podnikatele, a nejedná se tedy o provozovnu v souladu s ustanovením
§ 17 odst. 1 živnostenského zákona, pak se na podnikatele nevztahuje povinnost tento prostor
jako provozovnu ohlásit (ust. § 17 odst. 3 živnostenského zákona) a tedy ani označit (ust. § 17
odst. 7 a 8 živnostenského zákona).
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