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Povinně zveřejňované informace o výsledcích kontrol za rok 2018
podle § 26 zák. čís. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Městský úřad Česká Třebová, odbor Obecní živnostenský úřad, podle ustanovení § 26 zákona
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obecné
informace o výsledcích kontrol provedených v rámci své působnosti v roce 2018.
Kontrolované osoby:
Kontrolovanými osobami byly podnikatelské subjekty se sídlem podnikatele nebo provozovnou ve
správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností – ve správním obvodu Městského
úřadu Česká Třebová.
Informace o zaměření provedených kontrol:
Živnostenskou kontrolu provádějí v rámci své působnosti živnostenské úřady, které sledují, zda a
jak jsou plněny povinnosti stanovené živnostenským zákonem, ustanoveními zvláštních právních
předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání, poskytování služeb podle § 69a zákona č.
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen živnostenský zákon) a na podmínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí o udělení
koncese.
Živnostenské úřady kontrolují dodržování povinností při značení lihu a nakládání s lihem podle
zákona upravujícího povinné značení lihu, pokud porušení těchto povinností zjistí při výkonu své
jiné působnosti, a dodržování povinností při značení tabákových výrobků podle zákona
upravujícího spotřební daně. Zjistí-li, že došlo k porušení povinnosti, sdělí tuto skutečnost
bezodkladně správci spotřební daně.
Výkon živnostenské kontroly, prováděný kontrolním orgánem z moci úřední v roce 2018, byl
proveden u podnikatelů dle kontrolního plánu. V rámci kontrolní činnosti bylo řešeno pět podnětů k
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výkonu živnostenské kontroly. Výkon živnostenské kontroly byl prováděn v místech, kde je živnost
provozována, tedy v provozovnách podnikatelů. Další část podnikatelů byla předvolána k výkonu
živnostenské kontroly na Městský úřad, odbor Obecní živnostenský úřad.
V období od 01.01.2018 do 31.12.2018 provedl Obecní živnostenský úřad celkem 35
živnostenských kontrol. V citovaném období, v rámci vlastní úřední činnosti a výkonem kontrolní
činnosti, zjistil Obecní živnostenský úřad třináct případů porušení živnostenského zákona, vlivem
kterých se podnikatelé dopustili spáchání přestupku.
Mezi zjištěná porušení živnostenského zákona patřilo:
• provozování živnosti bez platného živnostenského oprávnění;
• provozování živnosti v provozovně, která nesplňovala požadavek stanovený v § 17 odst. 4
živnostenského zákona, podle kterého je podnikatel povinen zajistit, aby provozovna byla
způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů;
• porušení ustanovení § 17 odst. 3, živnostenského zákona, podle kterého je podnikatel
povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit předem
živnostenskému úřadu;
• porušení ustanovení § 17 odst. 7 živnostenského zákona, podle kterého provozovna musí být
trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením
podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby;
• porušení ustanovení § 17 odst. 8 živnostenského zákona, podle kterého provozovna určená
pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být trvale a zvenčí viditelně
označena také jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, s výjimkou
automatů; prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, nejedná-li se o
mobilní provozovnu nebo automat.
Za spáchané přestupky odbor Obecní živnostenský úřad podnikajícím subjektům uložil pokuty
v celkové výši 5 000 Kč, v jednom případě pravomocně rozhodl o pozastavení provozování živnosti
v provozovně. Přestupky provozování živnosti bez platného živnostenského oprávnění budou
projednány v roce 2019.

Ing. Václava Hermanová v.r.
vedoucí odboru obecní živnostenský úřad
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