Magistrát města České Budějovice
Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Magistrát města České Budějovice obdržel Vaši žádost o poskytnutí informací, ve které požadujete
informace o společnosti provozující internetový obchod na www.optikadodomu.cz a o jejich několika
partnerských prodejnách, a to informace, zda jejich služby jsou nabízeny a poskytovány v souladu s v žádosti
uvedenými právními předpisy.

Po posouzení obsahu Vaší žádosti byla povinný subjekt naznal, že mu od Vás byla již v minulosti doručena
žádost se stejným obsahem. Současná žádost o poskytnutí informací byla částečně vyhodnocena i jako
podnět. Žádost byla předána obecnímu živnostenskému úřadu České Budějovice k vyjádření.

Povinný subjekt k požadovaným informacím uvádí následující:





Žádost se týká v prvé řadě provozovatele prezentujícího své služby na webovém portálu
www.optikdodomu.cz. V uvedeném případě se jedná o Petra Seidla, identifikační číslo osoby 610
81 621, sídlem na adrese Skřivaň 10, 270 21, Pavlíkov – tedy podnikatelského subjektu, spadajícího
do místní příslušnosti Městského úřadu Rakovník. Ve vztahu k této osobě obdržel živnostenský úřad
písemnost Městského úřadu Rakovník – obecním živnostenským úřadem informace, že subjektu
Petr Seidl byla z jejich strany provedena od roku 2010 5x kontrola – bez zjištění porušení zákona.
Zároveň byla uvedeným úřadem podána žádost o zařazení do plánu kontrol provozovatele
webových stránek partnerských prodejen pana Seidla www.prima-optika.cz a
www.kindloptikdodomu.wz. Živnostenský úřad provedl dne 1. října 2015 úkony předcházející
kontrole subjektu, provozujícímu webové stránky. Jedná se o Jaroslava Kindla, identifikační číslo
osoby
490 64 126, se sídlem na adrese Adamovská 134, 373 71, Hůry (dále jen „podnikatel“). Úkon
předcházející kontrole byl uskutečněn na adrese oznámené provozovny, tj. Husova tř. 636/33b,
370 05, České Budějovice – České Budějovice 2. S ohledem na kontrolu, provedenou podnikateli
živnostenským
úřadem
ve
dnech
22.
ledna
2015
– 20. února 2015, byly ověřeny stávající skutečnosti. Vzhledem k tomu, že oproti období, v němž
byla kontrola provedena, nebyly zjištěny žádné nové skutečnosti, živnostenský úřad neshledal
důvody pro opětovné zahájení kontroly podnikatele.
Na základě Vaší žádosti, obdržené dne 8. února 2016, živnostenský úřad opětovně ve smyslu
ust. § 3 zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád) provedl úkon předcházející kontrole na
adrese Husova tř. 636/33b, 370 05, České Budějovice – České Budějovice 2. V provozovně je stále
vykonávána činnost podnikatelem, nicméně v rámci úkonu byly zjištěny živnostenským úřadem
nové skutečnosti. V provozovně je v současné době vykonávána činnost nejenom podnikatelem,
ale zároveň i prostřednictvím zaměstnankyně. Vzhledem k tomu, že živnostenský úřad bude
požadovat po podnikateli prokázání odborné způsobilosti zaměstnankyně ve smyslu ust. § 7 odst.
6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„živnostenský zákon“) v návaznosti na přílohu č. 5 k uvedenému právnímu předpisu, podnikateli
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bylo dne 12. února 2016 odesláno „Oznámení o zahájení kontroly“. Tato kontrola bude zaměřena
na dodržování povinností stanovených živnostenským zákonem a dále na dodržování dozorované
části
zákona
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Případná porušení
uvedených právních předpisů budou v rámci kontroly živnostenským úřadem řešena.
K řešení dodržování zákona č. 268/2014 Sb. živnostenský úřad není kompetentní. Dozorovým
orgánem je v případě tohoto právního předpisu Státní ústav pro kontrolu léčiv.
Po konzultaci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv Vám sdělujeme, že ústav požádal o postoupení
obdrženého podnětu, a to vzhledem k jejich věcné příslušnosti k dohledu nad dodržování
uvedeného zákona, včetně zmiňovaného ust. § 49.

