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„Naše zákony jsou jako velký les,

mnohému se v nich už cesta spletla; a

čím hlouběji jsi do nich vlez, tím v nich

méně rozhledu a světla“
[Quis Ladislav]

http://cituj.cz/Citaty/autorinfo-583.aspx


Složitost právního systému
"V nejzkaženějším státě je nejvíce zákonů".

Tacitus Publius Cornelius
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120

„Zákon má být stručný, aby si jej nezkušení lidé snáze zapamatovali.“

Seneca

3081



Definice podnikání NOZ
Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost

živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za

účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za

podnikatele.

Pro účely ochrany spotřebitele se za podnikatele považuje také každá osoba,

která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou

činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která

jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku.

Má se za to, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské

nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.



Podmínky podnikání v zemědělství

1. Vinohradnictví

2. Vinařství

Nejdůležitější právní předpisy

z.č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve ZP - 25

z.č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (ŽZ) - 120



Zákon o zemědělství 
Vinař – zemědělec

1. Pěstuje a prodává hrozny

2. Zpracovává vlastní produkci

Fyzická osoba provozující drobné pěstitelské a

chovatelské činnosti, anebo prodávající nezpracované

rostlinné a živočišné výrobky, nepodléhá evidenci

zemědělského podnikatele podle tohoto zákona.

ŽZ – živností není - prodej nezpracovaných rostlinných a

živočišných výrobků z vlastní drobné pěstitelské a

chovatelské činnosti fyzickými osobami,
z.č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů …, z.č.. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství

…, z.č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních …



Definice podnikání dle ZZ
 Zemědělským podnikatelem je FO nebo PO, která hodlá

provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a

samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní

odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek

stanovených tímto zákonem:

 - je plně svéprávná,

 -má trvalý pobyt na území ČR, nejedná-li se o občana ČR nebo

o občana členského státu EU,

 - pohovorem před místně příslušným OÚ ORP prokáže

základní znalost ČJ, nejedná-li se o občana ČR nebo o občana

členského státu EU;



Zákon o zemědělství

Vinař – zemědělec

FO nebo PO, která hodlá podnikat v zemědělství, vyjma

stanovených FO, nebo FO pokud poskytují dočasně nebo

příležitostně služby podle Smlouvy o fungování Evropské

unie, je povinna se zaevidovat.

ORP – kterékoliv – např. Hodonín, Kyjov, Břeclav …



 a) rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a

pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin s

výjimkou pěstování konopí pro léčebné použití a vědecké účely, rostlin pro

technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo

užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez

pozemků,
 b) živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání,

zpracování a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a

dostihových koní,

 c) produkce chovných a plemenných zvířat, využití jejich genetického materiálu a získávání zárodečných

produktů, pokud jde o zvířata uvedená v písmenu b),

 d) výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin,

 e) úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby pokud je

konečným produktem zemědělský produkt uvedený v Příloze I Smlouvy o fungování Evropské unie,

 f) chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin ve vodním útvaru povrchových vod na pozemcích

vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,

 g) hospodaření v lese na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního

důvodu,

 h) hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely.

 Dále se za zemědělskou výrobu považuje zemědělská činnost stanovená podle přímo použitelného předpisu

Evropské unie upravujícího pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné

zemědělské politiky.

Zemědělská výroba



 Zápis do EZP – www.eagri.cz

 Osvědčení

 Přerušení 

 Výpisy

 Vyřazení

 Sankce – přestupky – správní delikty – do 50 tis

Zákon o zemědělství 



Vinař – nakupuje hrozny či víno od jiných

Definice podnikání:

- soustavná činnost,

- provozovaná samostatně, 

- vlastním jménem, 

- na vlastní odpovědnost, 

- za účelem dosažení zisku,

- za podmínek stanovených ŽZ. 

Živnostenský zákon



Živnostenský zákon
 Podmínky:

- svéprávnost,

- bezúhonnost,

- zvláštní podmínky – odborná způsobilost

Vinař – nakupuje a prodává hrozny nebo víno  od jiných FO 

či PO

- Volná živnost

- „Výroba, obchod a služeb neuvedené v přílohách 1 až 3 ŽZ“

- Obor č. 7 „Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků“

- Obor č. 48 „Velkoobchod a maloobchod“

- Obor č. 47 „Zprostředkování obchodu a služeb“



Živnostenský zákon

Evidence

Ohlášení živnosti – ORP - kterékoliv – www.rzp.cz

Povinen ohlásit předem

Výpis z ŽR – oprávnění k podnikání

Správní delikt – neoprávněné podnikání

Provozovna – prostor v němž je živnost provozována

- Oznámení předem - evidence

- Označení

- Právní titul

- Způsobilost (z.č. 183/2006 Sb., stavební zákon)

http://www.rzp.cz/


Živnostenský zákon
Vinař – degustace – nalévá víno ve sklepě

Sklep – provozovna

Podávání jídla či pití k bezprostřední - přímé spotřebě v

provozovně

Řemeslná živnost

„Hostinská činnost“

odborná způsobilost – odpovědný zástupce – způsobilost

provozovny (kolaudace)



Vinař – ubytovna

Volná živnost – obor č. 55 „Ubytovací služby“

Vinař – tvrdý alkohol

Koncesovaná živnost – „Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a

lihovin“

Vinařský spolek či jiná FO nebo PO pořádá akce

Volná živnost – obor č. „Provozování kulturních, kulturně-

vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí,

zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí“

Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., - obsahové náplně živností

Živnostenský zákon



Sankce – do 500 tis. 750 ti. 1 mil

Trestný čin – neoprávněné podnikání § 251 TZ

(až 2 roky nebo zákaz, 6 měs. – 5 let, až 8 let)

Kontrolní orgány:
- Živnostenský úřad

- Finanční úřad

- Celní správa

- ČOI

- ČZPI

- Stavební úřad

- OSSZ

- ÚP – IP

- KHS

- ŽP

- Policie ČR …

Živnostenský zákon



Děkuji za pozornost

JUDr. Marek Šimek

tel. 606058696,  e-mail: simek@akjurecka.cz 

Sadová 1688/1, Hodonín

advokátní kancelář Mgr. Pavla Jurečky


