
Obecní živnostenský úřad České Budějovice (ObŽÚ)   
oddělení správní a kontrolní 

 

Informace o výsledcích kontrol za rok 2015  
dle ust. § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) 

 
Počty kontrol 

V průběhu roku 2015 bylo ObŽÚ provedeno celkem 651 kontrol v souladu s ust. § 60a až 60d zákona č. 
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „živnostenský zákon“), 
a kontrolním řádem. Předmětem kontrol je plnění povinností stanovených živnostenským zákonem, 
zvláštními zákony, vztahujícími se na živnostenské podnikání a plnění podmínek provozování živností 
koncesovaných a na poskytování služeb dle § 69a živnostenského zákona (dále jen „kontrola“) a dále bylo 
provedeno 988 úkonů předcházejících kontrole (bez následného provedení kontroly) - z toho 311 
místních zjištění a 677 odeslaných žádostí o doložení platného dokladu k sídlu 
 

Zaměření kontrolní činnosti 

I. Věcné zaměření 

Kontroly byly zaměřeny především na: 

 dodržování povinností dle § 7 odst. 6 živnostenského zákona – tj. zajištění výkonu činnosti 
osobami odborně způsobilými pro živnostenské oprávnění s předmětem podnikání „Ostraha 
majetku a osob“, „Služby soukromých detektivů“, „Oční optika“, „Pedikúra, manikúra“  

 dodržování ust. § 31 odst. 8 živnostenského zákona – tj. zajištění přítomnosti osoby splňující 
podmínku znalosti českého nebo slovenského jazyka v provozovnách 

 provozování TAXI (ve spolupráci s odborem dopravy a silničního hospodářství)  

 podnikání cestovních kanceláří a agentur 

 stánkový prodej v rámci prodejních výstav na Země živitelce a v rámci adventních trhů  
 
II. Místní zaměření  

Kontrolní činnost byla prováděna v souladu s určenou místní příslušností pro obec III. typu  

- zaměřeno na Rudolfov, Nové Vráto, v Českých Budějovicích ulice Hlinská, Rudolfovská tř., 
Lannova tř.  

III. Kontroly na základě podnětů a stížností 

V průběhu roku 2015 bylo na ObŽÚ podáno 41 stížností na podnikatelskou činnost, 3 stížnosti byly 
postoupeny jinému úřadu vzhledem k věcné či místní nepříslušnosti, ve 4 případech byly provedeny 
pouze úkony předcházející kontrole, kdy nebyl shledán důvod pro její zahájení, a u všech ostatních byla 
s podnikateli zahájena kontrola. 

IV. Nařízené kontroly 

Ze strany Krajského úřadu Jihočeského kraje, krajského živnostenského úřadu bylo nařízeno provádění 
kontrol oprávnění k prodeji lihovin (koncese „výroba a prodej konzumního lihu…“).  Těchto kontrol bylo 
provedeno 158 a bylo zjištěno 59 porušení dozorovaných předpisů (v jednom případě zjištěno 



neoprávněné podnikání a předáno PČR k řešení možného spáchání trestného činu). Místních zjištění 
s tímto zaměřením bylo provedeno 120. 
Dále bylo nařízeno provedení kontrol všech subjektů dle námi dané místní příslušnosti, kteří podnikají 
na základě živnostenského oprávnění s předmětem podnikání „Nákup a prodej, půjčování, vývoj, 
výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního 
materiálu“. Byly provedeny 4 kontroly, nebylo zjištěno porušení dozorovaných právních předpisů. 
 
  

Kontrolní zjištění  

Z celkového počtu 651 provedených kontrol bylo zjištěno 206 porušení dozorovaných předpisů. 
Ve 116 případech byla uložena sankce, ostatní porušení byla promlčena případně postoupena věcně 
a místně příslušnému živnostenskému úřadu. 109 pokut bylo uloženo blokově a 7 ve správním 
případně přestupkovém řízení (4 za neoprávněné podnikání). Celkem bylo na pokutách vybráno 
267 350 Kč. 
 
 
Porušení se týkala nejčastěji těchto ustanovení živnostenského zákona:   
§ 17 odst. 3 – neoznámení zahájení či ukončení provozování živnosti v provozovně 
§ 17 odst. 7 a 8  - neoznačení provozovny 
§ 31 odst. 16 – neoznámení adresy pro vypořádání závazků 
Dále byla zjištěna v některých případech porušení: 
§ 31 odst. 14 – nevydání dokladu o prodeji nebo poskytnutí služby s předepsanými náležitostmi 
§ 11 odst. 5 a 8  - neustanovení resp. neoznámení ustanovení odpovědného zástupce 
§ 12 zákon č. 634/1992 Sb., zákona o ochraně spotřebitele 
 
 


