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Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážený pane,
dne 19. dubna 2020 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „InfZ“). V obsahu
Vaší žádosti žádáte o informace vztahující se k plánu založit v našem správním obvodu družstvo,
konkrétně
zda k této činnosti si máte zřídit živnost a pokud ano, jakou.
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám požadované informace poskytujeme v tomto
rozsahu.
Podle plánované činnosti, kterou jste popsal, se domníváme, že spíše než o družstevní činnost se bude
jednat o činnost spolkovou. Družstvo je totiž obchodní korporací podle zákona č. 90/2012 Sb., o
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších
předpisů; obecná právní úprava družstva je obsažena v hlavě VI zákona o obchodních korporacích (§
552 až § 726 tohoto zákona). Družstvo sice může být založeno za účelem vzájemné podpory svých
členů nebo třetích osob, avšak většinou bývá založeno za účelem podnikání. V družstvu se dále každý
člen podílí na základním kapitálu družstva základním členským vkladem.
Spolek je upraven v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména
v § 214 až § 302 tohoto zákona. Podle § 214 mohou alespoň tři osoby vedené společným zájmem
založit k jeho naplňování spolek jako samosprávný a dobrovolný svazek členů a spolčovat se v něm.
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Hlavní činností spolku pak může být jen uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je
spolek založen. Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost
spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v
hospodárném využití spolkového majetku. Stanovy spolku mohou určit výši a splatnost členského
příspěvku nebo určí, který orgán spolku určí výši a splatnost členského příspěvku a jakým způsobem.
Dále je nutné uvést, že podle § 420 občanského zákoníku je podnikatelem ten, kdo samostatně
vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným
způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Podle zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, je živností soustavná činnost provozovaná
samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek
stanovených tímto zákonem.
Z Vašeho dotazu vyplývá, že sice plánujete vykonávat činnost soustavně, vlastním jménem (resp.
jménem družstva či spolku) a na vlastní odpovědnost, avšak nikoliv za účelem dosažení zisku.
V
takovém případě se skutečně o provozování živnosti, a tedy podnikání, nejedná a živnostenské
oprávnění k takové činnosti nepotřebujete. Podotýkáme, že v případě úmyslu prodávat kávu a
občerstvení veřejnosti se jedná o "Hostinskou činnost", případně při prodeji alkoholických nápojů o
„Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“.
Informace byla poskytnuta na základě podkladů předložených věcně příslušným odborem Úřadu MČ
Praha 7.
S pozdravem

Bc. Jiří
Pořízka
Rozdělovník:
1.
2. ÚKAS- do spisového materiálu SZ MČ P7 139203/2020.
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