Informace o kontrolní činnosti odboru obecní živnostenský úřad za rok
2016 dle ust. § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole
Městský úřad Strakonice, odbor obecní živnostenský úřad, provedl ve svém správním obvodu v roce
2016 celkem 183 kontrol ve smyslu ustanovení § 60a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání, ve znění pozdějších předpisů, sledujících, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené
živnostenským zákonem, ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujících se na živnostenské
podnikání a na podmínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí o udělení koncese.
Živnostenské kontroly byly prováděny v rámci obvodu plošně, a to zejména se zaměřením na
podnikatelské subjekty, které v průběhu své podnikatelské činnosti dosud nebyly kontrolovány, na
podnikatele provozující svoji činnost v provozovnách (oznámení zahájení a ukončení provozování
živnosti v provozovně, způsobilost provozovny pro provozování živnosti, označení provozovny), na
podnikatele s odlišným sídlem a bydlištěm a na podnikatele, na které byl podán podnět, návrh na
pozastavení nebo zrušení živnostenského oprávnění jiným správním orgánem.
Konkrétně byla kontrolní činnost živnostenského úřadu zaměřena na podnikatelské subjekty
provozující silniční motorovou dopravu:
- nákladní, provozovanou vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti
nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
- osobní, provozovanou vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče.
V letním období byly prováděny dle požadavku Ministerstva průmyslu a obchodu kontroly se
zaměřením na supermarkety a hypermarkety prodávající ve velkém objemu potravinářské výrobky,
především výrobky masné a mléčné.
V rámci kontrolní činnosti bylo uloženo 35 pokut v blokovém řízení v celkové částce 30.400 Kč a ve
správním řízení byly uloženy 2 pokuty v celkové částce 8.000 Kč. Nejčastěji byla porušována
povinnost podnikatele předem oznámit živnostenskému úřadu zahájení a ukončení provozování
živnosti v provozovně, povinnost oznámit živnostenskému úřadu všechny změny a doplnění týkající
se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti a předložit doklady o nich v zákonem
stanovené lhůtě, povinnost viditelně označit obchodní firmou, popřípadě názvem, nebo jménem a
příjmením a identifikačním číslem objekt, v němž má podnikatel sídlo, označení provozovny
v souladu se živnostenským zákonem a v neposlední řadě i neposkytnutí potřebné součinnosti pro
výkon kontroly a přestupek provozování živnosti bez příslušného živnostenského oprávnění.
Živnostenský úřad „sankčně“ zrušil živnostenská oprávnění u 37 podnikatelských subjektů, zejména
pro neplnění povinností a závazků podnikatele vůči státu, z důvodu závažného porušování podmínek
stanovených zvláštními právními předpisy, nedoložení právního důvodu pro užívání prostor, v nichž
má podnikatel na území České republiky sídlo a v jednom případě pro ztrátu bezúhonnosti.
Při výkonu dozorové činnosti živnostenský úřad úzce spolupracoval s Českou obchodní inspekcí –
inspektorát Jihočeský a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích (pravidelné konzultační dny
v prostorách živnostenského úřadu na Městském úřadě Strakonice každé 3. úterý v měsíci), dále pak
s Oblastním inspektorátem práce pro Jihočeský kraj a Vysočina, Okresní správou sociálního
zabezpečení Strakonice, Policií ČR, Krajskou hygienickou stanicí – pracoviště Strakonice a ostatními
orgány státní správy. Pracovníci Obecního živnostenského úřadu Strakonice se v roce 2016 zapojili
rovněž do plánované akce na zákaz podávání alkoholu osobám mladším osmnácti let, kterou
organizovali strakoničtí policisté za účasti dalších orgánů státní správy a samosprávy.

