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Informace o výsledcích kontrol za rok 2017 
podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 

 

Odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení živnostenský úřad 

 

Kontroly fyzických a právnických osob provozujících živnost, zaměřené na dodržování 

povinností stanovených zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 

Kontroly byly provedeny podle § 60a odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle zvláštních předpisů, u 

kterých se živnostenský úřad při kontrolách zaměřuje na plnění povinností stanovených 

živnostenským zákonem, ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na 

živnostenské podnikání a podmínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí o udělení 

koncese.  

 

V roce 2017 bylo provedeno celkem 350 kontrol (z toho u fyzických osob – 305, u 

právnických osob – 45) 

 

Dále bylo provedeno celkem 43 místních zjištění, z toho 19 ve spolupráci s Městskou policií a 

24 místních zjištění (úkonů předcházejících kontrole). Na základě těchto zjištění bylo ve 

20 případech rozhodnuto, že není nutno zahajovat kontrolu a ve 4 případech bylo zjištění 

postoupeno jinému věcně a místně příslušnému správnímu orgánu. Za neposkytnutí 

součinnosti při výkonu kontroly bylo kontrolovaným osobám uloženo 7 pokut v celkové výši 

48.000 Kč (z toho fyzickým osobám – 3 pokuty ve výši 23.000 Kč, právnickým osobám – 4 

pokuty ve výši 25.000 Kč). 

 

 

Zobecněné výsledky provedených kontrol: 

 

Na základě provedených kontrol bylo zjištěno celkem 41 porušení zákona u 32 fyzických 

osob a u 9 právnických osob. Za zjištěná porušení zákona bylo uloženo celkem 24 pokut ve 

výši 26.300 Kč příkazem na místě (z toho 18 pokut fyzickým osobám a 6 pokut právnickým 

osobám), 3 pokuty ve výši 18.000 Kč ve správním řízení (z toho 2 pokuty fyzickým osobám a 

1 pokuta právnické osobě). Na základě zjištění z provedených kontrol, případně provedených 
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úkonů předcházejících kontrole, bylo v 10 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. 

 

Nejčastější zjištěná porušení zákona: 

 

§ 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 

§ 17 odst. 8 živnostenského zákona – neoznačení provozovny určené pro prodej zboží nebo 

poskytování služeb spotřebitelům jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost 

provozovny, příp. prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli 

§ 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 

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

uvedených v příloze č. 5 živnostenského zákona, pouze fyzickými osobami splňujícími 

požadavky odborné způsobilosti 

§ 61 odst. 3 živnostenského zákona – provozování činnosti, která je živností fyzickou osobou 

bez živnostenského oprávnění 

 

 

Kontroly fyzických a právnických osob provozujících živnost, zaměřené na dodržování 

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

pozdějších předpisů 

 

Kontroly byly provedeny podle § 23 odst. 5 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, se 

zaměřením na kontrolu dodržování povinnosti informovat spotřebitele o ceně prodávaných 

výrobků nebo poskytovaných služeb zřetelným označením výrobku cenou nebo informaci o 

ceně výrobku či služeb jinak vhodně zpřístupnit podle § 12 uvedeného zákona. Tyto kontroly 

proběhly současně s živnostenskými kontrolami. 

 

Počet vykonaných kontrol:  24 (z toho fyzických osob – 17, právnických osob – 7) 

 

Zobecněné výsledky provedených kontrol: 

 

Nebylo zjištěno porušení povinností stanovených zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně 

spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 
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Kontroly fyzických a právnických osob provozujících živnost, zaměřené na dodržování 

povinností stanovených zákonem č. 379/2005 Sb., o opatřeních před škodami 

působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami (do 

30.5.2017)  
 

Kontroly byly provedeny podle § 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních 

k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými 

látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů se zaměřením na 

zjištění informací o provozovateli a okolnostech souvisejících s oznámeným porušením   

zákazu prodeje a podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let a se zaměřením na 

kontrolu dodržování zákazu prodeje a podávání alkoholických nápojů na sportovních akcích. 

 

Počet vykonaných kontrol:  1 (z toho fyzických osob – 1, právnických osob - 0) 

 

Kontrolní zjištění podle zákona č. 379/2005 Sb., byla předávána ke správnímu řízení, kdy 

v roce 2017 byly na základě zjištění z roku 2016 a 2017 uloženy 4 pokuty v celkové výši 

190.000 Kč (z toho 3 pokuty fyzickým osobám, 1 pokuta právnické osobě). 

 

 

Kontroly fyzických a právnických osob provozujících živnost, zaměřené na dodržování 

povinností stanovených zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými 

účinky návykových látek (od 31.5.2017)  

 

Kontroly byly provedeny podle § 30 odst. 1 písm. g) zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví 

před škodlivými účinky návykových látek, se zaměřením na kontrolu některých podmínek 

prodeje tabákových výrobků a alkoholických nápojů. 

 

Počet vykonaných kontrol:  3 (z toho fyzických osob – 1, právnických osob - 2) 

 

Zobecněné výsledky provedených kontrol: 

Na základě provedených kontrol bylo zjištěno v 1 případě porušení § 5 a § 13 zákona č. 

65/2017 Sb.. Za uvedené porušení byla v 1 případě uložena pokuta příkazem na místě 

v celkové výši 500 Kč. 

 

Kontroly fyzických a právnických osob provozujících živnost, zaměřené na dodržování 

povinností stanovených zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a 

o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů 

 

Kontroly byly provedeny podle § 10a odst. 1 zákona č. 159/1999 Sb., o některých 

podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění 

pozdějších předpisů. Tyto kontroly byly provedeny při výkonu živnostenské kontroly. 

 

Počet vykonaných kontrol:  8 (z toho fyzických osob – 6, právnických osob – 2) 

 

Zobecněné výsledky provedených kontrol: 

 

Nebylo zjištěno porušení povinností stanovených zákonem č. 159/1999 Sb., o některých 

podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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Kontroly fyzických a právnických osob provozujících živnost, zaměřené na dodržování 

povinností stanovených zákonem č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a 

některých jiných provozoven v noční době 

 

Podle § 2 odst. 3 zákona č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných 

provozoven v noční době, byly provedeny úkony před zahájením kontroly -  místní zjištění v 

19 zastavárnách na území města Havířova. Nebylo zjištěno porušení povinností stanovených 

zákonem č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven 

v noční době. 

 

 

 

 

 

 

Simona Švarcová 

vedoucí oddělení živnostenský úřad 

odboru vnitra a živnostenský úřad  

 

 

 

 

 

 

 

 


