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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Úřad městské části, odbor živnostenský
101 38 PRAHA 10-Vršovice, Vršovická 1429/68
Č. j.:
Sp. značka:
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:

P10-061847/2019
SZ P10-120925/2018
Jitka Stachová
267093268
267310557

ROZHODNUTÍ
Městská část Praha 10, Úřad městské části, Odbor živnostenský, jako správní orgán příslušný podle § 2
odst. 1 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl

t a k t o :
1. Obviněná právnická osoba YOGA BLUE ART s.r.o., sídlo: Karpatská 1188/2, 100 00, Praha 10 - Vršovice,
identifikační číslo osoby: 04076141, se

u z n á v á

v i n n o u

ze spáchání přestupku podle níže uvedeného ustanovení zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkrétně přestupku podle
- § 63 odst. 1 písm. c) živnostenského zákona
Přestupku se právnická osoba dopustila tím, že
na webových stránkách společnosti http://yogablueart.cz/seminare-a-zajezdy/ nabízela a následně v období od
10.2.2018 do 23.2.2018 realizovala pod názvem akce YOGA RETREAT na Kostarice 2018 pobyt v resortu
Bahia Esmeralda ve městě Playa Potrero v provincii Guanacaste na Kostarice s lekcemi jógy vedenými
jednatelkou společnosti, paní Sabinou Vojvodovou. Jelikož pobyt obsahoval kombinaci služeb cestovního
ruchu jako prodej a zajištění letecké dopravy, ubytování, částečné stravování a sportovní služby, splňuje
všechny znaky zájezdu. Společností byly tedy naplněny všechny skutkové podstaty přestupku podle ust. § 63
odst. 1 písm. c) živnostenského zákona, neboť provozovala činnost s předmětem podnikání "Provozování
cestovní kanceláře", která je předmětem živnosti koncesované, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské
oprávnění. Vzhledem k období, kdy zájezd probíhal, tj. od 10.2.2018 do 23.2.2018, postupuje správní orgán
podle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, platného do
30.6.2018.

Číslo případu: 310010/U2018/18615/Jst
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2. Za to se obviněné právnické osobě

u k l á d á
podle § 63 odst. 1 písm. c) živnostenského zákona pokuta ve výši 5 000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých).
Pokuta je podle § 46 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich splatná do 30 dnů
ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Částku lze uhradit na účet správního orgánu vedený u ČS a.s.
000019-2000733369/0800, variabilní symbol 1137000452, případně složenkou nebo v hotovosti u zdejšího
úřadu.
5. Podle § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, se obviněné
právnické osobě ukládá povinnost nahradit náklady řízení stanovené v § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb.,
o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky
nákladů řízení, paušální částkou ve výši 1000.- Kč, slovy jeden tisíc korun českých.
Paušální částka nákladů řízení je splatná do 15 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Částku
lze uhradit na účet správního orgánu vedený u ČS a.s. 000019-2000733369/0800, konstantní symbol 3618,
variabilní symbol 1187002358, případně složenkou nebo v hotovosti v pokladně Městské části Praha 10, Úřadu
městské části.
Odůvodnění:
Dne 20.3.2018 obdržel zdejší živnostenský úřad pod č.j. P10-031299/2018 upozornění na nezákonné
podnikání v oblasti cestovního ruchu společností YOGA BLUE ART s.r.o., identifikační číslo osoby:
04076141, sídlo: Karpatská 1188/2, 100 00, Praha 10 - Vršovice. Z podnětu vyplývá, že tato společnost
realizovala v období od 10.2. 2018 do 23.2.2018 zájezd na Kostariku do resortu Bahia Esmeralda v Playa
Potrero s lekcemi jógy vedenými jednatelkou společnosti, paní Sabinou Vojvodovou. Z dostupných materiálů
a webových stránek http://yogablueart.cz/seminare-a-zajezdy/ vyplynulo, že v rámci předmětného zájezdu byla
zajišťována doprava, ubytování a snídaně.
Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, zcela jednoznačně
vykládá definici zájezdu, kdy se dle ust. § 1 odst. 1 tohoto zákona ve znění platném do 30.6.2018 zájezdem pro
účely tohoto zákona rozumí soubor služeb cestovního ruchu prodávaný za souhrnnou cenu, pokud je uspořádán
na dobu delší než 24 hodiny nebo zahrnuje-li přenocování a obsahuje-li alespoň dvě z těchto plnění:
a) ubytování,
b) dopravu,
c) jinou službu cestovního ruchu, která není doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část
souboru nabízených služeb.
Správní orgán postupuje v tomto řízení podle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání
v oblasti cestovního ruchu, platného do 30.6.2018 z toho důvodu, neboť pobyt YOGA RETREAT na Kostarice
se uskutečnil v době od 10.2.2018 do 23.2.2018, tedy před účinností zákona č. 118/2018 Sb., ze dne 29.5.2018,
účinného od 1.7.2018.
Dle nabídky společnosti YOGA BLUE ART s.r.o. tak, jak byla prezentována na jejích webových
stránkách, šlo tedy o nabídku zájezdu v kombinaci dopravy a ubytování se zajištěním snídaní, když tyto služby
může vlastním jménem provádět pouze cestovní kancelář. Obchodní firma YOGA BLUE ART s.r.o., IČO
04076141, má v rámci živnosti volné Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
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zákona oprávnění provozovat obor činnosti "Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti
cestovního ruchu". Toto oprávnění je však pro poskytování služeb tak, jak je prezentovala obchodní firma
YOGA BLUE ART s.r.o. na svých webových stránkách, nepostačující. Na základě podezření ze spáchání
přestupku neoprávněného podnikání v oblasti cestovního ruchu zahájil správní orgán s obchodní firmou YOGA
BLUE ART s.r.o., identifikační číslo osoby: 04076141, sídlo: Karpatská 1188/2, 100 00, Praha 10 - Vršovice,
přípisem č.j. P10-120925/2018 dne 13.11.2018 řízení o přestupku. Současně bylo v souladu s ust. § 80 odst. 1
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, nařízeno ústní jednání v dané věci
v termínu stanoveném na 28.11.2018. Zároveň byla společnost požádána, aby předložila doklady týkající se
zájezdu na Kostariku konaném v termínu od 10. do 23.2.2018, konkrétně výpisy z účtu, kde jsou zahrnuty
platby účastníků zájezdu za letenky a ubytování a vystavené faktury. Uvedeného dne se dostavila na zdejší
živnostenský úřad jednatelka společnosti, paní Sabina Vojvodová, kde byla seznámena s obsahem spisového
materiálu a následně poučena o svých právech a povinnostech. K dané události uvedla, že se v případě pobytu
YOGA RETREAT na Kostarice nejednalo o zájezd organizovaný společností YOGA BLUE ART s.r.o. a z
tohoto důvodu nemůže poskytnout požadované doklady.
Po zhodnocení dosavadního průběhu řízení a získaných informací došel správní orgán k názoru, že
k řádnému posouzení merita věci je třeba vyslechnout svědky. Při jejich předvolání postupoval podle
seznamu účastníků uvedeného pobytu tak, jak jej poskytla jednatelka společnosti YOGA BLUE ART s.r.o.
pí Sabina Vojvodová. Ačkoliv poskytla pouze e-mailové adresy, dohledal správní orgán poštovní adresy
ze zápisů provedených v předcházejícím řízení vedeném se společností. Dne 19.12.2018 proto předvolal
písemností č.j. P10-136950/2018 paní
u, písemností č.j. P10-136960/2018 paní
, písemností č.j. P10-136497/2018 paní
, písemností č.j. P10-136922/20189
paní K
u, písemností č.j. P10-136941/2018 paní
a písemností
č.j. P10-136797/2018 paní
u. O termínech tak, jak byly stanoveny pro svědecké výpovědi,
byla společnost YOGA BLUE ART s.r.o. informována.
Na tyto písemnosti reagovaly předvolané svědkyně paní
ap
s tím, že
se nemohou ve stanovený čas z rodinných nebo studijních důvodů dostavit, jednání bylo tedy z důvodu
omluvy svědků stanoveno v náhradním termínu. Paní M
a paní
se písemnosti nepodařilo doručit z důvodu, že jsou adresáti na uvedených adresách neznámí. Správní orgán
tedy využil možnosti informovat jmenované přes jejich e-maily, kde jim byly stanoveny náhradní termíny.
Zároveň byla o termínech určených pro svědecké výpovědi informována i společnost YOGA BLUE ART s.r.o.
prostřednictvím jednatelky společnosti.
Dne 14.1.2019 se od 13:00 hodin na živnostenském odboru Úřadu městské části Praha 10 uskutečnilo ústní
jednání, ze kterého byl pořízen protokol o výslechu svědka podle § 18 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu, kterému byla přítomna paní
, totožnost ověřena dle OP. Svědkyně po řádném poučení
v souladu se správním řádem vypověděla, že o zájezdu se dozvěděla ústně od Sabiny Vojvodové, jednatelky
společnosti, ve studiu YOGA BLUE ART, kde jí byla sdělena cena letenek a ubytování, které pak zajišťoval
manžel jednatelky. Svědkyně souhlasila, neboť paní Vojvodovou znala osobně a cena byla značně výhodná
oproti zájezdům u cestovních kanceláří. Pobyt nebyl organizovaný, na místě se teprve domlouval program,
který byl závislý na finančních možnostech jednotlivců. Cena obsahovala zpáteční letenku včetně transferu
z letiště, pobyt se snídaní a cenu jógy. Pobyt charakterizovala jako společnou dovolenou lidí se stejným zájmem
a od počátku to nebrala jako zájezd. Doklad o zaplacení nepožadovala.
Dne 23.1.2019 se od 14:00 hodin uskutečnilo jednání, kterému byla přítomna
(totožnost
ověřena dle OP), ze kterého byl pořízen protokol o výslechu svědka podle § 18 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,

Strana 3

ZIV 2.0p081/2091 DOP 0113/031

správního řádu. Po řádném poučení svědka uvedla jmenovaná, že se pobytu nezúčastnila prostřednictvím
společnosti YOGA BLUE ART s.r.o., ale byl jí nabídnut kamarádkou Sabinou Vojvodovou. Platila přes účet
manžela paní Vojvodové, který jí to sám nabídl, aby ušetřila náklady na převod peněz. K zakoupení letenek
se domluvily s další kamarádkou, paní
s tím, že letenky budou zakoupeny vzhledem
k množstevní slevě společně. Faktura zaplacených položek vzhledem k výše uvedenému nebyla požadována.
Dne 4.3.2019 se od 16:00 hodin uskutečnilo jednání, kterému byla přítomna
(totožnost ověřena dle OP), ze kterého byl pořízen protokol o výslechu svědka podle § 18 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správního řádu. Po řádném poučení svědka uvedla jmenovaná, že se o pobytu dozvěděla
z webových stránek YOGA BLUE ART s.r.o., telefonicky se doptala na registraci a potvrzení dostala e-mailem.
Platba proběhla na účet, který byl uveden v e-mailu. Pobyt a letenky byly zajištěny pí Vojvodovou, změna byla
oproti původním instrukcím na internetu a v e-mailu v tom, že došlo k tzv. meziubytování v blízkosti letiště a k
přesunu do resortu Bahia Esmeralda došlo až druhý den. Paní Vojvodová zajišťovala snídaně a zapůjčila auto
pro všechny účastníky na celý pobyt. Zapůjčení bylo hrazeno zvlášť na konci pobytu. Ačkoliv žádala o vydání
faktury, nebyla ani na urgenci poskytnuta. Celý pobyt charakterizovala svědkyně jednoznačně jako činnost,
kterou může vykonávat pouze cestovní kancelář.
Dne 5.3.2019 od 12:00 hodin proběhlo jednání s paní
(totožnost ověřena dle OP), ze kterého
byl pořízen protokol o výslechu svědka podle § 18 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. Po řádném
poučení svědka uvedla jmenovaná, že se před registrací informovaly s matkou telefonicky, je-li tento pobyt
vhodný pro roční dítě. Po kladné odpovědi obdržely podrobnější informace e-mailem včetně čísla účtu, na který
nejprve zaslaly zálohu a později doplatek. E-mailem byly dále informovány o tom, že vzhledem k náročnosti
cesty zůstanou jednu noc v hotelu v San José a ráno bude přesun do resortu Bahia Esmeralda, což navýšilo
cenu zájezdu a zároveň tím strávily jednu noc mimo resort, aniž by jim byl vrácen poplatek za nevyužitý nocleh
v resortu. Transfer z letiště a na konci pobytu na letiště také nebyl zahrnut v původní ceně zájezdu. Ani na
opakovanou žádost jim nebyla žádná ze zaplacených položek vyfakturována. Pobyt svědkyně zhodnotila jako
zájezd, ve které bylo zajištěno ubytování, letenky, snídaně a lekce jógy.
Dne 6.3.2019 se od 13:00 hodin uskutečnilo jednání, kterému byla přítomna paní
(totožnost
ověřena dle OP), ze kterého byl pořízen protokol o výslechu svědka podle § 18 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu. Po řádném poučení svědka uvedla jmenovaná, že se o pobytu dozvěděla běžným hovorem
při návštěvě studia jógy vedené paní Sabinou Vojvodovou. Jako parta kamarádek z tohoto studia se dohodly,
že pojedou na Kostariku, kde budou cvičit jógu. Na koupi letenek se domluvily společně. Až na místě si
naplánovaly výlety, na které si zapůjčily a zaplatily vůz z půjčovny. Stravovaly se na vlastní náklady a stejně tak
si uhradily i cestovní pojištění. Faktura zaplacených položek vzhledem k výše uvedenému nebyla požadována.
Letenky a ubytování uhradily přes účet
, ostatní položky si hradily osobně a na místě.
Žádná z placených položek jí nebyla vyfakturována, neboť z jejího hlediska to nebyl organizovaný zájezd
a sama to brala tak, jako kdyby jela na dovolenou s kamarádkou. Podle názoru svědkyně pobyt proběhl tak,
jak očekávala a jak byl před odletem domluven.
Jako poslední svědkyně se dostavila k výpovědi dne 12.3.2019 ve 14:00 hod. na živnostenský úřad paní
(totožnost ověřena podle OP), kde byl sepsán protokol o výslechu svědka podle § 18
odst. 1 správního řádu. Paní
uvedla, že se na pobyt přihlásila prostřednictvím e-mailu uvedeného
na webových stránkách společnosti YOGA BLUE ART s.r.o. Platba byla provedena bankovním převodem na
účet, jehož číslo bylo zasláno e-mailem po registraci. Do prosince 2017 se měla zaplatit záloha a po Novém
roce se pobyt doplácel. Na Kostariku přiletěly do San José v noci a tam se přesunuly na hotel, který byl kousek
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od letiště. Příští den ráno přejely mikrobusem do města Playa Potrero, kde se ubytovaly v Bahia Esmeralda.
Transfer z letiště doplácely dodatečně, neboť nebyl zahrnut v ceně pobytu tak, jak měl původně být. Snídaně
byly zajišťovány pí Sabinou Vojvodovou včetně nákupu surovin, kdy jí pomáhali synové. Cena snídaní byla
již zahrnuta v ceně pobytu, ale jinak si stravování zajišťovaly samy. Jediné co jí bylo vyfakturováno byl nocleh
v San José a to z tohoto důvodu, neboť se jim ztratil kufr a tímto dokladem nárokovaly jeho ztrátu u Air France.
Svědecké výpovědi se tedy ve své podstatě lišily. Zatímco jedna část svědkyň charakterizovala pobyt
jednoznačně jako zájezd, ve které bylo zajištěno ubytování, letenky, snídaně a lekce jógy, další část hodnotila
pobyt tak, že se parta kamarádek ze studia YOGA BLUE ART s.r.o. dohodla, že pojedou na Kostariku, kde
budou cvičit jógu. Společně se domluvily i na koupi letenek, samy si uhradily cestovní pojištění a stravovaly se
na vlastní náklady. Pouze snídaně byly v ceně pobytu a byly zajišťovány paní Vojvodovou. Letenky a ubytování
uhradily přes poskytnutý účet a ostatní položky hradily osobně až na místě pobytu.
Ačkoliv byla o termínech stanovených pro výslech svědků společnost YOGA BLUE ART s.r.o.
informována, zástupce společnosti se žádného výslechu nezúčastnil. Za správní orgán byla přítomna Jitka
Stachová, referentka kontrolního oddělení.
Tak, jak vyplynulo jednak z nabídky pobytu YOGA RETREAT na Kostarice 2018 na webových stránkách
společnosti YOGA BLUE ART s.r.o., tak i z dalších zjišťovaných skutečností (např. z výslechu svědků),
nabízela jmenovaná společnost jako organizátor tohoto pobytu ubytování a k němu vhodnou leteckou dopravu
v odpovídajícím termínu. V ceně pobytu byly i snídaně, které připravovala rodina jednatelky. Dle názoru
správního orgánu šlo tedy o nabídku zájezdu, kterou smí vlastním jménem provádět pouze cestovní kancelář.
Pro tuto skutečnost hovoří i fakt, že na webových stránkách jsou uvedeny i storno podmínky s vyčíslenými
storno poplatky, což znamená, že společnost YOGA BLUE ART s.r.o. zájezd nabízela a organizovala.
Obsahovou náplní oboru činnosti "Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti
cestovního ruchu" je dle živnostenského zákona platného do 30.6.2018 nabízení, prodej a zprostředkování
prodeje jednotlivých služeb cestovního ruchu a organizování, nabízení a zprostředkování prodeje kombinací
jednotlivých služeb cestovního ruchu, vyjma prodeje zájezdů. Z přetisku webových stránek společnosti YOGA
BLUE ART s.r.o. http://yogablueart.cz/seminare-a-zajezdy/ pro rok 2018 s nabídkou zájezdů dospěl zdejší
správní úřad k názoru, že zjištěné okolnosti nasvědčují tomu, že ze strany společnosti došlo ke spáchání
přestupku podle ust. § 63 odst. 1 písm. c) živnostenského zákona, spočívajícího v provozování živnosti
s předmětem podnikání "Provozování cestovní kanceláře" bez příslušného živnostenského oprávnění, neboť
na základě dostupných materiálů a svědeckých výpovědí je třeba konstatovat, že nabídky pobytů tak, jak
byly prezentovány na webových stránkách společnosti přesahují rozsah obsahové náplně oboru činnosti
"Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu" a naplňují veškeré znaky
nabídky zájezdu. Podle § 1 odst. 1 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu
některých činností v oblasti cestovního ruchu, platný do 30.6.2018, se zájezdem pro účely tohoto zákona rozumí
soubor služeb cestovního ruchu prodávaný za souhrnnou cenu, pokud je uspořádán na dobu delší než 24 hodiny
nebo zahrnuje-li přenocování a obsahuje-li alespoň dvě z těchto plnění
a) ubytování
b) dopravu
c) jinou službu cestovního ruchu, která není doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část souboru
nabízených služeb.
Podle odst. 2 pak oddělené účtování za jednotlivá dílčí plnění téhož zájezdu nezprošťuje osobu, která je
oprávněna organizovat, nabízet a prodávat zájezdy, povinností podle tohoto zákona. Podle odst. 3 tohoto zákona
pak zájezdem není soubor služeb cestovního ruchu prodávaný jinému podnikateli za účelem jeho dalšího
podnikání, nebo jehož nabídka a prodej nesplňuje znaky živnostenského podnikání. V tomto směru však pobyt
organizován nebyl.
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Podle ust. § 3 téhož zákona je cestovní agentura oprávněna provozovat činnost v rozsahu uvedeném v § 2 odst. 2
písm. a) až d) tohoto zákona, kde je mimo jiné uvedeno, že může nabízet jednotlivé služby cestovního ruchu,
dále organizovat kombinace služeb cestovního ruchu a nabízet je a prodávat jiné cestovní kanceláři. Prodej
zájezdu může zprostředkovávat pouze pro jinou cestovní kancelář, kdy cestovní smlouva v těchto případech
musí být uzavřena jménem cestovní kanceláře.
Dne 13.3.2019 vyrozuměl správní orgán písemností č.j. P10-031412/2019 společnost YOGA BLUE ART s.r.o.
o možnosti vyjádřit se dne 27.3.2019 k podkladům rozhodnutí. Na živnostenský úřad se tento den dostavila
jednatelka společnosti, paní Sabina Vojvodová, kde uvedla, že v dané věci řekla již vše při předchozích
jednáních. Zároveň požádala o předvolání svědka, pana
, kterého předvolal správní orgán
písemností č.j. P10-038073/2019 ze dne 27.3.2019. Jmenovaný se dostavil na zdejší živnostenský úřad dne
3.4.2019, kde byl poučen o právech a povinostech svědka. Na dané otázky odpověděl, že nikdy nespolupracoval
s firmou YOGA BLUE ART s.r.o. ohledně pořádání jakéhokoliv zájezdu. Pouze na žádost skupiny kamarádek
a své ženy Sabiny Vojvodové zajistil několik letenek z toho důvodu, že má známé prodejce letenek. Dle
vyjádření svědka žil na Kostarice jeho bratr a on sám Kostariku mnohokrát navštívil. Resort Bahia Esmeralda
vlastnil jeho kamarád a nyní jej provozuje jeho manželka. Na otázku jakým způsobem byl placen samotný
pobyt v tomto resortu si již nevzpomíná, pouze uvádí, že nocleh v San José byl placen jednoduše přes
booking. K údajům na webových stránkách společnosti YOGA BLUE ART s.r.o. http://yogablueart.cz/
seminare-a-zajezdy/ nemůže nic uvést, neboť není jejich provozovatelem. Na základě seznamu účastníků
pobytu a dle výpovědi svědků lze předpokládat, že pan
zajistil letenky pro všechny účastníky, jak
ale byly zakoupeny, zda hotově nebo přes účet společnosti YOGA BLUE ART s.r.o., správní orgán nezjistil.
Jednoznačné je dle výpovědí svědků, že účastníci je platili přes účet poskytnutý společností YOGA BLUE
ART s.r.o. jednak na webových stránkách nebo e-mailem.
Podstatné pro zhodnocení daných skutečností je, že pobyt YOGA RETREAT na Kostarice 2018 byl
nabízen jako celek společností YOGA BLUE ART s.r.o. na jejích webových stránkách, kde měl veškeré znaky
zájezdu, a nebyla zde žádná zmínka o tom, že by ho zajišťovala jiná cestovní kancelář anebo byl nabízen
pouze skupině kamarádek. Je tedy nepopiratelné, že cestovní kancelář nabízela předem ucelené kombinace
služeb za souhrnnou cenu s předem stanoveným termínem. Společnost jako provozovatel cestovní agentury
jistě mohl zprostředkovávat prodej zájezdu pro cestovní kancelář, je ovšem zřejmé, že zde byly kombinace
jednotlivých služeb klientům nejenom nabízeny, ale i přímo prodávány. Na webových stránkách společnosti
Yoga BlueArt je jako podmínka účasti a platby uvedeno, že rezervaci lze udělat telefonicky nebo e-mailem
"info@yogablueart.cz". Současně je zde upozornění, že rezervace nastane až na základě úhrady zálohy 20 000,Kč a platbu lze provést buď na zde uvedený účet nebo v hotovosti ve studiu Yoga Blue Art. Vedle termínu
splacení doplatku do 31.12.2017 jsou zde i stornopodmínky.
Výpověď jednatelky a několika svědkyň o tom, že se několik kamarádek z jógy domluvilo na tom, že
pojedou společně na YOGA RETREAT na Kostarice 2018 a společně si zakoupí jak ubytování tak letenky, není
důvodná. Již v základní nabídce obsahují webové stránky http://yogablueart.cz/ odkaz na semináře a zájezdy.
U tohoto pobytu jsou v první úrovni základní informace o pobytu na Kostarice, dále program na jednotlivé dny,
informace o ubytování včetně celkové ceny pobytu s letenkou. Dále je zde zmínka o tom, co cena nezahrnuje
vízum, pojištění, výlety a stravování, ovšem s informací, že snídaně jsou v ceně zahrnuty. Ve druhé úrovni
jsou zahrnuty storno poplatky v případě odvolání pobytu, tak jak bývají uváděny u cestovních kanceláří, což
jednoznačně vede k tomu, že zde byl organizován zájezd. Jelikož na této webové stránce není uvedena žádná
účast cestovní kanceláře, je zcela jednoznačné, že zájezd byl zajišťován a organizován přes webové stránky
společnosti YOGA BLUE ART s.r.o. přímo. Vzhledem k tomu, že ani přes žádost nevydala společnost žádný
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doklad za nákup letenky nebo zaplacení pobytu, je zřejmé, že jediným dokladem o zaplacení zájezdu pak
zůstává účastníkům pobytu pouze vlastní výpis z bankovního účtu, ze kterého platbu provedli, neboť není
žádný důkaz, který by vedl k tomu, že někdo z nich platil hotovostí.
Okolnost, že některé z klientek byly spokojeny a žádnému z klientů nevznikla během pobytu újma, nemůže
společnost YOGA BLUE ART s.r.o. zprostit odpovědnosti za protiprávní jednání, jehož následky jsou
rozhodnými okolnostmi při určování výše pokuty správním orgánem ve smyslu ust. § 63 odst. 1 písm. c)
živnostenského zákona. K vyvození odpovědnosti tady postačí samotný fakt porušení povinností stanovených
zákonem, neboť pokuta uložená za přestupek neoprávněného podnikání plní vždy více funkcí, a to zejména
represivní, která je dána ze samé podstaty povahy pokuty, ale také funkci preventivní za rozhodně nikoliv méně
závažné protiprávní jednání, jehož se společnost YOGA BLUE ART s.r.o. prokazatelně, byť ne třeba úmyslně,
dopustila. Správní orgán má v tomto případě přestupek podle ust. § 63 odst. 1 písm. c) živnostenského zákona za
prokázaný. Na druhé straně ke zhodnocení pobytu několika svědkyněmi jako např. změny zjištěné až po příletu
(předem neavizovaný nocleh v San José, porouchané vypůjčené auto, laxnost jednatelky při realizaci výletů
a další výhrady) je třeba uvést, že v kompetenci živnostenského úřadu je možné zabývat se skutečnostmi pouze
ve veřejnoprávní rovině, tj. v rovině správního trestání, nikoliv však nemůže zasahovat do sporů týkajících se
kvality poskytovaných služeb, neboť není v jeho pravomoci rozhodovat v soukromoprávních nárocích. V této
oblasti lze pak podat podnět na mimosoudní řešení spořebitelského sporu při České obchodní inspekci.

Po zvážení uvedených skutečností, prostudování všech předložených důkazních prostředků a zhodnocením
veškerých důkazů, a to jednotlivě i ve vzájemných souvislostech, zdejší správní orgán vyhodnotil podklady pro
vydání rozhodnutí a na jejich základě musí konstatovat, že v řízení bylo beze všech pochybností prokázáno, že
společnost YOGA BLUE ART s.r.o. obviněná z přestupku se jednání uvedeného ve výroku tohoto rozhodnutí
dopustila a naplnila tak všechny znaky skutkové podstaty přestupku podle § 63 odst. 1 písm. c) živnostenského
zákona, neboť provozovala činnost, která je živností koncesovanou, aniž by pro tuto činnost měla živnostenské
oprávnění.
V rámci správní úvahy o výši sankce byl prostudován a posouzen celý spisový materiál soustředěný v rámci
tohoto řízení. Při stanovení výše pokuty pak přihlédl správní orgán k závažnosti skutku, když toto protiprávní
jednání shledal velmi závažným, a dále prokázané délce doby tohoto jednání, kdy je evidentní, že nejde o dobu
zanedbatelnou. Jako polehčující okolnost hodnotí správní orgán skutečnost, že v současné době jsou pobyty
nabízené na webových stránkách společnosti zajišťovány ve spolupráci s cestovní kanceláří (např. CK Fischer).
S ohledem ke všemu dříve uvedenému dospěl správní orgán k závěru, že sankce, jejíž výše byla stanovena ve
výši 5 000,- Kč, tj. při spodní hranici zákonem stanoveného rozpětí, odpovídá povaze protiprávního jednání,
jeho rozsahu i zásadě přiměřenosti uplatňované ve správním řízení a dostatečně plní sankční a výchovnou
funkci postihu - má tedy především preventivní, nikoliv represivní účinek, svojí výší neohrožuje provozování
živnosti a přispívá k dodržování právního pořádku.
V rámci výroku 2. tohoto rozhodnutí byla obchodní firmě YOGA BLUE ART s.r.o. uložena povinnost
dle § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a ust. § 6 odst. 1 vyhlášky
520/2005 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, nahradit náklady řízení, které
vyvolala porušením své právní povinnosti, když je paušální částka ve výši Kč 1000,-. Správní orgán konstatuje,
že jsou zde splněny podmínky uložení této povinnosti, tedy, že se jedná o řízení vyvolané porušením zákonné
povinnosti účastníkem řízení. Na základě toho, že je spáchání přestupku právně podloženo, rozhodl zdejší
správní orgán v části 2. výroku tohoto rozhodnutí nahradit náklady řízení tak, jak shora uvedeno.
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Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se může obviněná právnická osoba odvolat v plném rozsahu. (§ 96 zákona
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.)
Odvolat se lze podle § 86 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
podáním učiněným u Městské části Praha 10, Úřadu městské části, a to do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí
(§ 83 odst. 1 správního řádu). Odvolacím správním orgánem je Hlavní město Praha, Magistrát hl.m. Prahy,
odbor živnostenský a občanskosprávní. Lhůta pro podání odvolání počíná běžet dnem následujícím po dni
oznámení rozhodnutí.

V Praze dne 24.06.2019
Ing. Věra Nachlingerová
vedoucí živnostenského odboru

Účastníci řízení:
YOGA BLUE ART s.r.o., sídlo: Karpatská 1188/2, 100 00, Praha 10 - Vršovice, identifikační číslo osoby:
04076141

Počet listů dokumentu: 4
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