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Informace o kontrolní činnosti obecního živnostenského úřadu
za rok 2018
Zveřejněná dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
V roce 2018 byla provedena kontrola 85 podnikatelských subjektů („dále jen podnikatelů ")
v souladu s § 60a až § 60d zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „živnostenský zákon"), zákonem č. 255/2012
Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících právních
předpisů (např. zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Bylo kontrolováno 78 fyzických a 7 právnických osob, celkem bylo provedeno 78 místních
zjištění. Všechna místní zjištění byla provedena na adresách provozoven nebo v místě sídla
podnikatelů. Na základě 3 místních zjištění zaslal živnostenský úřad 1 podnět na jiný
příslušný živnostenský úřad, 2 podněty na Městský úřad Slavonice, 1 podnět na Českou
obchodní inspekci a 1 podnět na Krajskou veterinární stanici Jihočeského kraje.
Struktura kontrolovaných subjektů
fyzické osoby

právnické osoby

8%

92%

Základní schéma kontrolní a dozorové činnosti pro rok 2018, včetně jeho zaměření, bylo dáno
plánem kontrol živnostenského odboru na rok 2018 a zaměřovalo se zejména na tyto subjekty:
• Provozující volnou živnost, obor činnosti „Přípravné a dokončovací stavební
práce, specializované stavební činnosti“ se zaměřením, zda poskytované služby
nepřesahují do řemeslné živnosti „Zednictví“
• Mající sídlo nebo provozovnu na adrese:
o Studená - nám. Sv. Jana Nepomuckého, ulice Nerudova, Palackého,
Počátecká, Polní, Rošického
o Slavonice - ulice Brněnská, Dačická, generála Svobody, Horní náměstí
Celkem 8 podnikatelů bylo kontrolováno na základě zaslaných podnětů na odbor obecní
živnostenský úřad Městského úřadu Dačice.
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-2U 31 kontrolovaných podnikatelů bylo prokázáno porušení živnostenského zákona, u 1
podnikatele porušení zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
předpisů, a u 5 podnikatelů porušení § 15 zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní
řád), ve znění pozdějších předpisů. Celkem bylo uloženo 25 blokových pokut v celkové výši
25 500,- Kč, dále byla udělena 2 napomenutí. Ve správním řízení bylo uloženo 5 pokut
v celkové výši 50 000,- Kč. Celkem bylo vybráno na pokutách 75 500,- Kč (tabulka1).

Tabulka 1: Pokuty
Počet uložených pokut
- v blokovém řízení
- ve správním řízení

Počet
25
5

Suma uložených pokut v Kč
25 500,50 000,-

Porušení živnostenského zákona
Při kontrolách bylo zjištěno, že nejčastějším porušením živnostenského zákona bylo porušení
§ 17, týkajícího se provozoven. Docházelo k porušení odst. 7, 8 a 9, tedy k nedostatečnému
označení provozovny, dále odst. 3 – neoznámení zahájení či ukončení činnosti v provozovně.
Třetím nejčastějším porušením bylo porušení § 31 odst. 2 - nedostatečně označené sídlo
podnikatele.
Informace o sankčních řízeních
V rámci sankčních správních řízení živnostenský odbor pozastavuje a ruší živnostenská
oprávnění, ukládá pokuty a ochranná opatření. V roce 2018 bylo odborem obecní
živnostenský úřad vedeno celkem 16 sankčních správních (přestupkových) řízení.
Nejvíce sankčních řízení bylo vedeno ve věci zrušení živnostenského oprávnění, nejčastějším
důvodem pro zahájení řízení bylo neprokázání existence užívacího práva k prostorám podle
§ 31 odst. 2 živnostenského zákona a dále neplnění závazků vůči státu podle § 58 odst. 3
živnostenského zákona. Druhým nejčastějším důvodem zahájení sankčních řízení byla
nesoučinnost kontrolovaných podnikatelů podle § 15 odst. 1 a) zákona č. 255/2012 Sb.
o kontrole (kontrolní řád). U sankčních řízení byly uloženy náklady řízení v celkové výši
16 000,- Kč.

V Dačicích dne 29.01.2019
Odbor obecní živnostenský úřad

