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Informace o výsledcích kontrol za rok 2014 

podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole

Pracovníci oddělení živnostenský úřad Odboru vnitra a živnostenský úřad Magistrátu města 

Havířova provedli v období od 1.1.2014 do 31.12.2014 celkem 337 kontrol fyzických a 

právnických osob, provozujících živnost, zaměřených na dodržování povinností stanovených 

zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy a 

dodržování podmínek provozování živnosti uložených v rozhodnutí o udělení koncese. Mimo 

tyto kontroly bylo provedeno celkem 95 místních zjištění (úkonů předcházejících kontrole), 

kdy na základě těchto zjištění bylo v 59 případech rozhodnuto, že není nutno zahajovat 

kontrolu a v 36 případech bylo zjištění postoupeno jinému věcně a místně příslušnému 

orgánu.

Z celkového počtu kontrol bylo v roce  2014  provedeno  celkem 17 kontrol ve spolupráci 

s jinými kontrolními orgány, a to:

1) s Celním úřadem – celkem 9 kontrol se zaměřením na dodržování povinností 

stanovených zákonem č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu a na dodržování 

povinností stanovených zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních

2) s Českou obchodní inspekcí – celkem 4 kontroly, z toho 2 kontroly se zaměřením na 

dodržování povinností stanovených zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, 

ve znění pozdějších předpisů při prodeji zboží na stáncích (Vánoční trhy) a 2 kontroly 

se zaměřením na dodržování podmínek stanovených zákonem č. 159/1999 Sb., o 

některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního 

ruchu u osob, provozujících cestovní kancelář nebo cestovní agenturu

3) s Českou zemědělskou a potravinářskou inspekcí – celkem 4 kontroly se zaměřením 

na prodej potravin na stáncích (Farmářské trhy, tržnice Vardasova ul., Havířov-Město)
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4) s Městskou policií Havířov - plošná šetření fyzických a právnických osob se 

zaměřením na dodržování rozsahu živnostenského oprávnění při provozování živnosti

„Hostinská činnost“ v provozovně, tzn. osob, které mají v živnostenském rejstříku pro 

provozování hostinské činnosti evidovánu provozovnu, aniž by byli držiteli

živnostenského oprávnění pro provozování koncesované živnosti „Prodej kvasného 

lihu, konzumního lihu a lihovin“

Na základě provedených kontrol bylo zjištěno  celkem 106 případů porušení zákona, z toho u 

fyzických osob 59 kontrolních zjištění, u právnických osob 47 kontrolních zjištění. Ve  36 

případech bylo kontrolní zjištění postoupeno k dalšímu řízení příslušnému správnímu orgánu.

Za zjištěná porušení zákona  bylo uloženo celkem 65 pokut ve výši 46.600 Kč, z toho:

1) fyzickým osobám:          39 pokut ve výši   15.900,- Kč v blokovém řízení   

                                           3 pokuty ve výši  5.000,- Kč ve správním řízení

                                           3 pokuty ve výši 11.000,- Kč v přestupkovém řízení

2) právnickým osobám:       17 pokut ve výši   11.700,- Kč v blokovém řízení,

                                           3 pokuty ve výši  3.000,- Kč ve správním řízení       

Dále bylo uloženo celkem 10 pokut v celkové výši 60.000,- Kč za neposkytnutí součinnosti 

při výkonu kontroly, z toho:

1) fyzickým osobám:             7 pokut ve výši 45.000,- Kč

2) právnickým osobám:       3 pokuty ve výši 15.000,- Kč.

Na základě zjištění z provedených kontrol,  případně provedených šetření předcházejících 

kontrole bylo v 16 případech zahájeno správní řízení ve věci zrušení živnostenského 

oprávnění  podle § 58 odst. 3 živnostenského zákona, z důvodu neprovozování živnosti po 

dobu delší než 4 roky nebo podle § 58 odst. 1 písm. d) živnostenského zákona, z důvodu 

neprokázání právního důvodu  užívání prostor sídla

Zjištěná porušení zákona:

§ 7 odst. 6 živnostenského zákona – nezajištění výkonu činností, které jsou obsahem živností 

uvedených v příloze č. 5 živnostenského zákona fyzickými osobami splňujícími požadavky 

odborné způsobilosti, které jsou v této příloze stanoveny

§ 11 odst. 8 živnostenského zákona – neustanovení nového odpovědného zástupce v zákonem 

stanovené lhůtě, přestane-li odpovědný zástupce vykonávat funkci nebo nesplňuje-li 

podmínky

§ 17 odst. 3 živnostenského zákona – neoznámení zahájení nebo ukončení provozování 

živnosti v provozovně

§ 17 odst. 7 živnostenského zákona – neoznačení provozovny obchodní firmou nebo názvem  

nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby
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§ 31 odst. 2 živnostenského zákona – neoznačení obchodní firmou, popřípadě názvem, nebo 

jménem a příjmením a identifikačním číslem objektu, v němž má podnikatel sídlo

§ 31 odst. 4 živnostenského zákona – neprovedení identifikace  účastníků a předmětu 

smluvního vztahu před jeho uzavřením, jde-li o nákup použitého zboží nebo přijímání tohoto 

zboží do zástavy 

§ 31 odst. 16 živnostenského zákona – neoznámení adresy pro vypořádání závazků ke dni 

ukončení činnosti v provozovně

§ 49 odst. 1 živnostenského zákona – neoznámení změny a doplnění týkající se údajů a 

dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti a nepředložení dokladů o nich do 15 dnů 

ode dne jejich vzniku

Zpracovala Simona Švarcová, vedoucí oddělení živnostenský úřad

dne 15.01.2015




