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Tisková zpráva 
Zlonice, 31. 8. 2012 

 

Ukončení veřejných prohlídek hned po oslavách 

 
Po 14 letech vybírání vstupného a prodeje pohlednic v souladu 

s posláním občanského sdružení Klub Železničního muzea Zlonice došel 

živnostenský úřad ve Slaném svérázným výkladem zákona o sdružovaní 

občanů k názoru, že členové spolku provozují nelegální živnostenskou 

provozovnu. 
 

Od roku 1999 umožňovalo sdružení každou sobotu od května do září sezónní 

prohlídky sbírkového fondu budovaného železničního muzea za úplatu a prodávalo drobnosti 

zobrazující vystavené exponáty. O této činnosti řádně účtovalo i pravidelně podávalo daňová 

přiznání. V minulém roce na tuto čistě benefiční akci obdrželo dokonce kulturní dotaci 

středočeského kraje, která také počítala s příjmem ze vstupného a drobného prodeje a 

umožnila rozšíření doby pro veřejné prohlídky. Veškerý výtěžek v řádu desítek tisíc korun za 

rok byl vždy využit ke snížení ztráty, kterou nezisková činnost prováděná pro veřejnost nutně 

nese, a návštěvníci o tom byli řádně informováni. Živnostenský úřad ve Slaném však trvá na 

svém, ačkoli živnostenský zákon jasně hovoří o tom, že živností je činnost za účelem 

dosažení zisku. 

Sdružení živnostensky nepodniká, podnikat nemůže a ani nechce. Pořádá každoroční 

benefiční výstavu nazvanou dle projektu budovaného muzea. Tržba ze vstupného se pohybuje 

kolem 10 korun na hodinu otvírací doby, což hovoří samo za vše. Klub nehodlá nabízet 

kulturní vyžití za své peníze a ještě být ze strany živnostenského úřadu poučován, jak a 

k čemu slouží zákon o sdružování občanů. 

Vzhledem k nastalé situaci se na září vrátíme k otvírací době pouze v sobotu, 8. 9. 

oslavíme 15 let budování expozic jízdou slavnostního vlaku Praotec Čech a ke konci září 

prohlídky pro veřejnost ukončíme. Tím přestane mít i sdružení samo o sobě smysl, neboť 

přestane plnit své poslání. Likvidace spolku však proběhne až po ukončení nájemních smluv 

ve třech bytech a jejich vyklizení, poskytování vody důchodkyni ze sousedního domu, zrušení 

letos vytvořeného pracovního místa a předání bezplatně užívaných nemovitostí vlastníkům. 

„Skutečně netoužíme po tom, abychom dotovali kulturní činnost a byli živnostenským 

úřadem ve Slaném považováni za úzkou skupinu, která si vstupným přivydělává na své 

vlastní zájmy. Nechceme ani nemůžeme provozovat živnost. Naším posláním bylo budování 

muzea a popularizace veřejné dopravy v občanské společnosti v souladu se stanovami 

schválenými ministrem vnitra ve smyslu platných zákonů. V zemi, kde právo na sdružování 

občanů vykládá živnostenský úřad, je tato činnost však zjevně marná.“  

 

 


