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Bc. Ing. Antonie Orálková,
vedoucí odboru Obecní živnostenský úřad 

MěÚ v Prostějově 

Dnem 10.11. 2005 nabyl účinnosti zá-
kon č. 441/2005 Sb.,  kterým se mění zá-
kon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve
znění  pozdějších předpisů a některé další
zákony. Odbor obecní  živnostenský úřad
Městského úřadu v Prostějově jako věcně
příslušný úřad informuje o nejdůležitěj-
ších změnách, které tato  novela přinesla:

Změna místní příslušnosti

Dochází ke změně místní příslušnosti
k zaevidování žadatele  o zemědělské pod-
nikání. Původně místně příslušný obecní
úřad  obce s rozšířenou působností podle
místa podnikání se mění na  místně pří-
slušný obecní úřad obce s rozšířenou pů-
sobností podle  místa trvalého pobytu ze-
mědělského podnikatele, jde-li o osobu
fyzickou. Pokud se jedná o právnickou
osobu - místní  příslušnost zůstává nezmě-
něna, a to podle sídla.

Vinařství a výroba potravin 
i z vlastní zemědělské produkce 

jsou  živnostmi 

Dále upozorňujeme na to, že od účin-
nosti výše uvedeného  zákona již nelze za
zemědělskou výrobu dle tohoto zákona
považovat vinařství a výrobu potravin, byť
z vlastní zemědělské  produkce. Proto po-
kud takovouto činnost zemědělští podni-
katelé  hodlají i nadále provozovat, pak jen
v režimu živnostenského  zákona . To zna-
mená, že na uvedené činnosti si neprodle-
ně  musejí ohlásit živnosti u příslušného
obecního živnostenského  úřadu! Náleži-
tostmi je výpis z rejstříku trestů ne starší 3
měsíců, doklad z finančního úřadu o tom,
že podnikatel nemá  daňové nedoplatky,
a z Okresní správy sociálního zabezpečení
doklad o tom, že podnikatel nemá nedo-
platky na platbách  pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní  politiku

zaměstnanosti - i tyto doklady nesmí být
starší 3  měsíců. Za vydání každého živno-
stenského listu se hradí  správní poplatek
ve výši 1 000 Kč splatný v hotovosti na
úřadě.

Samostatně hospodařící rolníci,
kteří již nechtějí provozovat 
zemědělskou výrobu, mohou 

požádat o vyřazení z evidence

Přínosem této novely zákona o země-
dělství je to, že od její  účinnosti mohou
fyzické osoby zaregistrované jako sou-
kromě  hospodařící rolníci, kteří již nadá-
le nehodlají provozovat  zemědělskou vý-

robu, požádat o vyřazení z evidence
u obecního  živnostenského úřadu podle
místa trvalého pobytu. K žádosti o vyřa-
zení z evidence je soukromě hospodařící
rolník povinen  doložit souhlas správce
daně s ukončením podnikatelské činnosti
dle zákona o správě daní a poplatků, jed-
ná-li se o jeho jedinou,  a to poslední pod-
nikatelskou činnost. Za vyřazení z eviden-
ce  soukromě hospodařících rolníků ani za
vydání potvrzení o vyřazení se nevybírá
správní poplatek.

Bližší informace získáte na telefonním
čísle 582 329 505 u Bc. Jiřího Kratochví-
la, vedoucího oddělení registrace Obecní-
ho  živnostenského úřadu.

Novela zákona o zemědělství přinesla významné změny
Vinařství a výroba potravin i z vlastní zemědělské produkce jsou živnostmi

Nový informační systém registru živnostenského podnikání

Výroba jakýchkoliv potravin je nyní možná jen v režimu  živnostenského záko-
na. Foto: Yvona Kadlecová 

Bc. Ing. Antonie Orálková, 
vedoucí odboru Obecní živnostenský úřad 

MěÚ v Prostějově 

Odbor obecního živnostenského úřadu
Městského úřadu v Prostějově informuje
podnikatelskou veřejnost o tom, že 19.
prosince 2005 byla úspěšně provedena
migrace dat do nového  informačního
systému registru živnostenského podniká-
ní. 

V průběhu roku 2005 jednotlivé živno-
stenské úřady postupně  přecházely na ten-

to nový systém, přičemž závěrečná etapa
převodu  dat je naplánována na březen ro-
ku 2006, kdy poslední úřady v republice
zmigrují data. Poté by měly všechny úřady
pracovat v on-line systému, do kterého se
budou připojovat pomocí  zabezpečeného
internetového spojení.

V praxi to znamená naprosto nové po-
stupy pořizování dat do  živnostenského
rejstříku. Zaměstnanci živnostenského
úřadu od  20. prosince 2005 začali praco-
vat v novém softwarovém prostředí,  které
nahradilo dosavadní evidenci podnikatelů.

Vzhledem k tomu, že není možný sou-
běh dosavadního a nového  způsobu vklá-
dání dat a nový systém se za plného pro-
vozu  neustále dolaďuje, žádáme tímto kli-
enty živnostenského úřadu o pochopení
při vyřizování jejich záležitostí. Zaměst-
nanci  živnostenského úřadu za nemalého
úsilí zvládli změnu na nový  systém, ale
nemohou ovlivnit rychlost a případná pře-
rušení  spojení s klientským centrem.

Děkujeme za pochopení a věříme, že se
nám podaří díky  novému informačnímu
systému naše služby dále zkvalitňovat.

Ing. Miroslav Hanák, 
předseda představenstva a. s. Vodovody a kanalizace

Prostějov a zastupitel města Prostějova 

Dne 10. ledna 2006 proběhla mimořád-
ná valná hromada  společnosti Vodovody
a kanalizace Prostějov, která měla na  pro-
gramu projednání a schválení smluv o ná-
jmu a provozování  vodárenské a kanali-
zační infrastruktury. Valná hromada ta-
ké  rozhodla o prodeji části podniku
společnosti Středomoravská  vodáren-
ská se sídlem v Olomouci. 

Prodej části podniku se pouze týká
zařízení nezbytných pro  provozování
infrastruktury. Budovy, vodárenská
a kanalizační  zařízení zůstanou v ma-
jetku prostějovské společnosti, a tím
prostřednictvím akcií v majetku obcí
a měst. Předložené smlouvy byly schvále-
ny drtivou většinou akcionářů . 

Prostějovští zastupitelé se už před ča-
sem vyslovili pro  pronájem vodárenských
zařízení ve vlastnictví Vodovodů a kana-
lizací Prostějov olomoucké akciové spo-
lečnosti  Středomoravská vodárenská. Ta
za pronájem ročně zaplatí 50  miliónů ko-
run. Dalších 46 miliónů získají Vodovody
a kanalizace jednorázově prodejem části
podniku. Středomoravská  vodárenská se
dále smluvně zavázala proinvestovat roč-
ně ve  formě oprav a investic nejméně 10
miliónů korun. 

Tímto obchodním tahem získaly Vodo-

vody a kanalizace  Prostějov kapitálově
silného partnera, čímž se vytvořily  pod-
mínky pro úspěšnou žádost o prostředky
Evropské unie z fondu soudržnosti. Opra-
vy vodárenských zařízení si totiž v násle-
dujících přibližně 15 letech vyžádají 800
miliónů korun.  Občanů se vstup strate-

gického partnera do vodáren nedotkne.
Úroveň vodného a stočného totiž i nadá-
le bude stanovovat  pronajímatel a cena
by tak ročně neměla vzrůst nad úroveň
inflace.V případě úspěšné žádosti o fi-
nanční prostředky z Evropské unie nao-
pak zaplatí o tuto sumu spotřebitelé méně.

Změna provozovatele Vodovodů a kanalizací Prostějov 
výši vodného a stočného neovlivní 

Ta by i nadále neměla růst nad úroveň inflace

Cenu vodného a stočného bude nadále stanovovat pronajímatel.  Její výše by
tak neměla vzrůst nad úroveň inflace. Foto: archiv  Radničních listů 

Vyšla brožura Rostliny biokoridoru Hloučela
Český svaz ochránců přírody, základ-

ní organizace Hořepník,  vydala za fi-
nanční podpory města Prostějova bro-
žuru s názvem Rostliny biokoridoru
Hloučela. Na šestnácti barevných

stránkách  formátu A 5 se čtenáři dově-
dí, jak vypadá lužní les u říčky  Hlou-
čely a jaké byliny či květiny zde ná-
vštěvník může spatřit.  Několik kusů
brožur je nyní k dispozici na informač-

ním  středisku Městského úřadu v Pro-
stějově. Další výtisky získají  zájemci
v sídle prostějovské pobočky Českého
svazu ochránců  přírody na Husově ná-
městí 67. (jg) 

Byla vám udělena bloková pokuta např.
Policií ČR,  celní správou, Živnostenským
úřadem, ČOI atd.,  kterou jste odsouhla-
sil(a) svým podpisem?  Dovolujeme si vás
upozornit, že pokud ji  neuhradíte ve sta-
novené lhůtě, bude nekompromisně  vymá-
hána Celní správou České republiky, a to
i formou exekuce. Tu může celní správa
v souladu se  zákonem uvalit mimo jiné i na
vaše osobní účty u peněžních ústavů, mz-
dy a v neposlední řadě i stavební spoření.
V takovém případě však dnem  odpisu
dlužné částky zaniká váš nárok na výplatu
státní podpory. Tato upozornění bude cel-
ní správa  rozesílat všem, kteří včas neu-
hradí na místě  nezaplacenou pokutu. Od
ledna totiž na celní  správu přešla povin-
nost vybírat a vymáhat odvody a poplatky
ukládané orgány státní správy a včas  ne-
zaplacené pokuty. 

Zákon č. 531/1990Sb. o územních fi-
nančních  orgánech novelizovaný záko-
nem č. 444/2005Sb.  vybavil celní správu
od 1. 1. 2006 novou  pravomocí. Z finan-
čních úřadů na ni přešla  kompetence vy-
bírat a případně vymáhat na místě  neza-
placené blokové pokuty i finanční sankce
uložené správními orgány. Pokud vám te-
dy uloží  pokutu například městský úřad,
Státní zemědělská  potravinářská inspek-

ce, Česká obchodní inspekce,  úřad práce,
hygienická stanice či veterinární  správa,
odešlete ji příslušnou složenkou na účet
celní správy. Její zaměstnanci budou také
kontrolovat, zda všichni sankcionovaní
včas  zaplatili, v případě neuhrazení bude
přistoupeno k vymáhání dlužné částky
formou exekuce. 

„Do ledna byla praxe taková, že pokud
řidič dostal  pokutu například za překroče-
ní nejvyšší povolené  rychlosti a neměl
u sebe peníze na její zaplacení,  převzal
spolu s pokutovým blokem i peněžní  slo-
ženku vystavenou na finanční úřad. Nyní
na ní  bude uvedeno bankovní spojení na
příslušný celní  úřad,“ uvedl ředitel Celní-
ho úřadu Prostějov  Václav Adam. „Lidé
by ve svém zájmu měli pokuty  platit včas.
V opačném případě se budou uložené  po-
kuty navyšovat o exekuční náklady,“ va-
ruje Václav Adam,  který doufá, že celníci
nebudou muset k tomuto  způsobu vymá-
hání pohledávek sahat příliš často. 

Od srpna do konce loňského roku při-
stoupili  prostějovští celníci k celkem pat-
nácti exekucím.  Jejich prostřednictvím
vymáhali nezaplacené  blokové pokuty,
které uložili na základě celního  zákona
nebo zákona o správě daní a poplatků. 

Y. Kadlecová

Nezaplacené pokuty 
budou vymáhat celníci 

Na složenkách je již bankovní spojení na celní  správu

Komise Ïivotního prostfiedí 
pfii Radû mûsta Prostûjova

oznamuje, 
Ïe i v leto‰ním roce je moÏné poÏádat 

o vefiejnou finanãní  podporu 
poskytovanou z rozpoãtu mûsta Prostûjova. 

Komise  podporuje zejména takové Ïádosti, 
které se t˘kají ochrany a  tvorby Ïivotního prostfiedí,

v˘chovy a osvûty. 

Formuláfi Ïádosti  je k dispozici na internetov˘ch 
stránkách mûsta, v informaãním  stfiedisku mûstského
úfiadu, nebo pfiímo na odboru Ïivotního  prostfiedí, 

·kolní 4, u ing. Popelkové.

Îádosti vãetnû  pfiíslu‰n˘ch pfiíloh je moÏné podat 
na podatelnû Mûstského úfiadu  v Prostûjovû, námûstí 

T .G. Masaryka 12 - 14 nejpozdûji do 28.  února 2006. 

Pfii posuzování Ïádostí bude mimo jiné brán zfietel
i  na termín podání Ïádosti. 

Îadatelé si letos, stejnû jako v  loÀském roce, 
rozdûlí celkovou ãástku 240 tisíc korun.

Komise Ïivotního prostfiedí v minul˘ch letech 
podpofiila  nejen aktivity âeského svazu ochráncÛ pfiírody, 
ale také tfieba  zahrádkáfie, vãelafie nebo drobné chovatele. 
V obdobném trendu  chce pokraãovat i v leto‰ním roce.

Dne 7. ledna 2006 dojeli rozhodnou hra-
nici v soutěži  „Jízda bez nehod“ tito řidi-
či osobní dopravy: 

1 750 000 km Jan Bartoník 
1 500 000 km Antonín Skřivánek 
1 250 000 km Vladimír Fajmon
1 000 000 km František Klimeš 
250 000 km Ctibor Halouska 
250 000 km Dalibor Hanousek 

250 000 km Zdeněk Vychodil 
250 000 km Josef Zajíček 
a tito řidiči nákladní dopravy: 
2 000 000 km Ján Jaško
1 000 000 km Pavel Popelka 
1 000 000 km Jaroslav Škvír
1 000 000 km Petr Urbášek 
500 000 km Josef Crhonek 
500 000 km Pavel Lužný
500 000 km Jaroslav Piňos 

Prostějov v malbě, kresbě a grafice. Ta-
kový je název nejen  knižní publikace, kte-

rá vyšla na podzim roku 2004, ale také  ne-
dávno vydaného CD-ROMu. Ten mají zá-
jemci možnost získat za  98 Kč v infor-
mačním centru městského úřadu. Najdou
na něm  zhruba šest stovek unikátních ob-
rázků města, a to nejen těch,  které jsou
v knize, ale zejména takových, které se do
publikace  o Prostějovu nevešly.

Prostějov v malbě, kresbě a grafice je
součástí volné  encyklopedické řady 
o městě (Dějiny města Prostějova I a II,
Prostějov na starých pohlednicích). Další
připravovanou částí  edice bude kniha při-
pomínající 100. výročí Národního domu,
které tato významná secesní památka osla-
ví v roce 2007. (jg)

Vyhodnocení soutěže Jízda bez nehod 

CD-ROM Prostějov v malbě, kresbě a grafice


