Povinnost podnikatele
Stálá provozovna
Mobilní provozovna
Automat a obdobné zařízení

Označit provozovnu trvale a zvenčí viditelně
 1.	u právnické osoby : obchodní firma,  název,  u fyzické osoby:  jméno  a příjmení
 2.	identifikační číslo osoby
 
1.	u právnické osoby : obchodní firma,  název,  u fyzické osoby:  jméno  a příjmení
2. identifikační číslo osoby
3. sídlo nebo adresa, na které je umístěna organizační složka zahraniční osoby
 1.	u právnické osoby : obchodní firma,  název,  u fyzické osoby:  jméno  a příjmení
 2. identifikační číslo osoby
 3.	sídlo nebo  adresa, na které je umístěna organizační složka zahraniční osoby

Ustanovit osobu odpovědnou za činnost provozovny, je-li provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům
 ANO
 Dále provozovnu označit kromě údajů uvedených v bodě 1.a 2.  předchozího řádku trvale a zvenčí viditelně:
 -      jménem a příjmením osoby odpovědné  za činnost provozovny
 -      prodejní nebo provozní dobou
         určenou pro styk se spotřebiteli
 -      kategorií a třídou  u ubytovacího zařízení             
 
ANO
Dále provozovnu označit kromě údajů uvedených v bodě 1.a 2.  předchozího řádku trvale a zvenčí viditelně:
-  jménem a příjmením osoby odpovědné         za   činnost provozovny








 Ne







Označit uzavření provozovny, je-li provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům

PŘEDEM na vhodném a zvenčí viditelném místě  označit počátek a konec uzavření, nebrání-li tomu závažné důvody
 Ne
 Ne
Oznámit zahájení  a ukončení  činnosti v provozovně
 ANO – nutno oznámit ŽÚ PŘEDEM!!!
 -	uvést předmět podnikání
 -	u volné živnosti uvést obor činnosti
 Ne
 Ne
Prokázat právní důvod užívání prostor
 ANO
 - na žádost živnostenského úřadu předložit  např. nájemní či podnájemní smlouvu, souhlas vlastníka 
 Ne
 Ne
Prokázat oprávněnost umístění
 Ne
 ANO 
 -  na žádost živnostenského úřadu předložit doklad prokazující oprávněnost umístění provozovny (např. nájemní smlouva, rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací)
 Ne
Zajistit způsobilost pro provozování živnosti podle zvl. právního předpisu
 
 ANO
 - např.  kolaudační rozhodnutí,  kolaudační souhlas, souhlas se změnou užívání stavby


 
  Ne
-  dle sortimentu prodávaného zboží (potraviny)  oznámit na příslušné Krajské hygienické stanici




  Ano 
 - např.  rozhodnutí o povolení 

Mobilní provozovna- provozovna, která je přemístitelná a není umístěna na jednom místě po dobu delší než tři měsíce
Automat            - podnikatel může prodávat zboží nebo poskytovat služby, pokud prodej zboží nebo poskytování služeb nevyžaduje koncesi, pomocí automatů obsluhovaných                                spotřebitelem. Prodej zboží nebo poskytování služeb pomocí automatů nesmí umožnit získat určité druhy zboží osobám chráněným zvláštními právními předpisy.

VZORY OZNAČENÍ PROVOZOVNY

Subjekt:

Fyzická osoba

Právnická osoba


Stálá provozovna

  
    Jan Novák
    IČO: 133 45 678

 
   Liana, a.s.
   IČO: 876 54 321




Stálá provozovna - určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům


  
       Jan Novák
     IČO: 133 45 678
         
         Provozní doba:     PO  -  8:00  - 17:00
                                            ÚT  -  8:00  - 17:00
                                            ST  -  8:00  - 17:00
                                            ČT  -  8:00  - 17:00
                                            PÁ  -   8:00  - 17:00

    Osoba odpovědná za činnost provozovny:     
                         Jan Novák
	
   Liana, a.s.
   IČO: 876 54 321

     Provozní doba:     PO  -  8:00  - 17:00
                                          ÚT -  8:00  - 17:00
                                          ST -  8:00  - 17:00
                                          ČT -  8:00  - 17:00
                                          PÁ -  8:00  - 17:00

   Osoba odpovědná za činnost provozovny:
                              Jan Novák


Mobilní provozovna


   Jan Novák
   IČO: 133 45 678
   Sídlo: Novákova 1234/1
796 01 Prostějov
   Osoba odpovědná za činnost provozovny:        
                         Jan Novák

   Liana, a.s.
   IČO: 876 54 321
   Sídlo: Novákova 1234/1
             796 01 Prostějov
    Osoba odpovědná za činnost provozovny:      
                              Jan Novák











Automat a obdobné zařízení
   Jan Novák
   IČO: 133 45 678
   Sídlo: Novákova 1234/1, 796 01 Prostějov

   Liana, a.s.
   IČO: 876 54 321
   Sídlo: Novákova 1234/1
             796 01 Prostějov


Dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském  podnikání  (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

