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Pojďte s námi na úřad:
Živnostenský odbor

Už samo pojmenování místa, které na radnici navštívíme tentokrát, v řadě čtenářů nemusí vzbuzovat jednoznačně pozitivní asociace.
Předvolání na "živnosťák , kam si mnozí kdysi třeba i s nadšením zašli pro své oprávnění podnikat, se pro ty, kteří zapomínají
dodržovat zákony, může stát i noční můrou. O to, aby takových bylo co nejméně, se na úřadě naší městské části snaží celkem patnáct
zaměstnanců.

Vedoucí odboru Bc.Naděžda Šebková

Živnostenský odbor patří k nejnavštěvovanějším, a tak najít ho není žádný problém: v hlavní budově Úřadu MČ Praha 14, v ulici Bratří
Venclíků 1073, sídlí hned v prvním patře. Čtyřem oddělením - registrace fyzických osob, registrace právnických osob, oddělení kontroly
a metodicko-právnímu - s převážně ženským osazenstvem vládne pevnou rukou Bc. Naděžda Šebková, absolventka brněnské
právnické fakulty, oboru živnostenské právo. Za hlavní zásady, o které by se měl opírat vztah zaměstnanců živnostenského odboru k
podnikatelům, považuje vstřícnost a jednoznačnou formulaci požadavků opírající se o literu zákona. O tom, že na nudu tu není čas,
vypovídají čísla: ve zdejší evidenci najdeme přes třináct set právnických osob a více než devět tisíc fyzických osob, všem zdejším
podnikatelům bylo zaregistrováno dohromady zhruba 22 460 živností. Tato skutečnost dostatečně výmluvně potvrzuje, že naše
městská část se svými 37 000 obyvateli patří k dynamicky se rozvíjejícím částem hlavního města - pro srovnání můžeme uvést, že
Praha 13, kde žije 55 000 obyvatel, má přes jedenáct tisíc podnikatelů a 23 700 živností.

Zajistit, aby všechno bylo v souladu se zákony, není žádná legrace, tím spíš, že legislativa je neustále v pohybu. "Od roku 1992, kdy
nabyl účinnosti živnostenský zákon, je tu více než padesát jeho novel, říká vedoucí odboru. "Podnikatelé by si změny měli hlídat, ale
protože si uvědomujeme, že to nemají jednoduché, snažíme se je na jejich nové povinnosti upozorňovat. Ovšem když dojde k tak
rozsáhlým změnám, jaké přinesla například novela zákona č. 356 z roku 1999, není možné všechny informovat písemně. V případě
nejasností by nám podnikatelé měli zavolat a my jim rádi všechno vysvětlíme, připomíná Naděžda Šebková. Zmiňovaná novela
přinesla nové povinnosti ohledně vlastnických nebo jiných práv k sídlu či místu podnikání, přechod volných živností na vázané a další
úpravy. Zaměstnancům živnostenského odboru tak přibyla spousta práce s transformováním už dříve vydaných živnostenských listů.
Když uvážíme, že o celou agendu podnikání fyzických osob se stará jen pět úřednic a o agendu právnických osob dvě, dojdeme k
závěru, že jim není co závidět. A když už jsme u personálního obsazení, měli bychom dodat, že v metodicko-právním oddělení, jež se
zabývá zaváděním změn do praxe, pracují dva lidé a kontrolní činnost zajišťuje zbývajících pět zaměstnanců tohoto odboru. Jim přísluší
kromě jiného šetřit stížnosti týkající se podnikání a ukládat pokuty a jiné sankce. O jejich výši Naděžda Šebková říká: "Záleží
samozřejmě na konkrétním provinění. Třeba pokuta podnikateli, který ve stanoveném termínu neohlásí změnu, například změnu
bydliště, může dosahovat až 20 000 korun a u neoprávněného podnikání v případě koncesované živnosti je to až jeden milion.

Na co by si podnikatelé měli dát obzvlášť pozor, aby se jim jakékoli nepříjemnosti vyhnuly?

Paragraf 49 odst. 1 živnostenského zákona říká: Podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a
doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti, a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne
jejich vzniku.
Zahájení a konec provozování živnosti v provozovně je nutno oznámit živnostenskému úřadu písemně nejméně tři dny předem.
Podnikatel musí viditelně označit obchodní firmu nebo jméno a příjmení fyzické osoby včetně dodatku a IČ místo podnikání
(pokud se liší od jeho bydliště), sídlo a zajistit zde přijímání písemností. Pozor: Pokud je písemnost uložena na poště a adresát si
zásilku nepřevezme do tří dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení.
Provozování živnosti lze přerušit nejdéle na dobu dvou let. Hodlá-li podnikatel přerušit provozování živnosti na dobu delší než 6
měsíců, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit živnostenskému úřadu. Pokračování v provozování živnosti před
uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, je podnikatel povinen předem písemně oznámit živnostenskému
úřadu (znění odst. 7-8 paragrafu 31).

Pokud se někdo k podnikání teprve chystá a neví, co všechno předchází podání žádosti, může hledat poučení na webových stránkách
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Prahy 14: www.praha14.cz. Zájemci tu mohou najít i přehled správních poplatků a seznam provozoven obchodu a služeb na území
naší městské části (věřili byste tomu, že například u hesla Restaurace, pohostinství, herna-bar nalezneme na 74 jednotlivých
záznamů?). Podrobnější informace týkající se agendy ŽO lze získat na tel. 281 005 219, v případě osobních dotazů je výhodné znát
jméno příslušné referentky (podle počátečního písmena vašeho příjmení).

S příslušnými referentkami lze domluvit termín návštěvy i mimo úřední dny.

V. Štemberová, foto: jš

Podnikatelé - fyzické osoby
Jana Císařová: A, B atd. až G, dále Ch, I linka 300
Jana Vávrová: H, J, K linka 265
Zdeňka Tomanová: L, M, N, R, Ř, T, Ť linka 303
Marcela Burešová: O, P, Q, S, Š linka 249
Hana Tomášová: U, V atd. až Ž linka 210
Podnikatelé - právnické osoby
Daniela Paťhová: A až L linka 304
Jitka Horáčková: M až Ž linka 302

 

 

 


