
 

Obecní živnostenský úřad České Budějovice (ObŽÚ) 

oddělení správní a kontrolní 
Informace o výsledcích kontrol za rok 2017 

dle ust. § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) 

 

Počty kontrol  
 

V průběhu roku 2017 bylo ObŽÚ provedeno celkem 708 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“), 

z toho 544 v terénu tj. na provozovně nebo v sídle podnikatele a dále bylo provedeno 586 úkonů 

předcházejících kontrole (nebyl shledán důvod pro zahájení kontroly, příp. bylo zahájeno správní 

řízení) - z toho 363 místních zjištění a 223 odeslaných žádostí o doložení platného dokladu k sídlu. 

 

Zaměření kontrolní činnosti  
 

I. Věcné zaměření  
 

Kontroly byly zaměřeny především:  

 Kontroly se zaměřením na dodržování povinností vyplývajících z ust. § 15 odst. 3 zákona č. 

634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele – povinnost vydat spotřebiteli písemné potvrzení 

o převzetí objednávky v případě neposkytnutí služby na počkání – 93 kontrol  

 Kontroly zaměřené na dodržování ust. § 31 odst. 8 živnostenského zákona – zajištění 

přítomnosti osoby splňující podmínku znalosti českého nebo slovenského jazyka 

v provozovnách (večerky) provozovaných cizími státními příslušníky – 22 kontrol a 1 místní 

zjištění 

 Kontroly podnikatelských subjektů podnikajících v oblasti výroby piva – 6 kontrol 

 Kontroly provozovatelů střelnic – 5 kontrol a 1 místní zjištění 

 Kontroly se zaměřením na dodržování informačních povinností vyplývajících z ust. § 9 - 13 

zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele – 25 kontrol a 14 místních zjištění 

 Kontroly se zaměřením na dodržování povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů 

při provozování živnosti s předmětem podnikání Opravy silničních vozidel – 16 kontrol 

 Kontroly veřejných koupališť a plováren včetně doplňkových služeb – 10 kontrol a 4 místní 

zjištění 

 

II. Místní zaměření  
 

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

 Planá, Lipí včetně části této obce Kaliště u Lipí, Vrábče, Staré Hodějovice, Nové Hodějovice 

(část Českých Budějovic) 

 ulice v Českých Budějovicích - Pražská tř. II. část (od křižovatky Strakonická), 

Kněžskodvorská, Suchomelská, Vltavská, J. Hloucha, A. Trägera, M. Millauera  
 

 
III. Kontroly na základě podnětů a stížností  
 

V průběhu roku 2017 bylo na ObŽÚ podáno 58 stížností na podnikatelskou činnost, 3 stížnosti byly 

postoupeny jinému úřadu vzhledem k věcné či místní nepříslušnosti, v 5 případech byly provedeny 



pouze úkony předcházející kontrole, kdy nebyl shledán důvod pro její zahájení. U všech ostatních byla 

s podnikateli zahájena kontrola. 

Ve 21 případech bylo kontrolou zjištěno porušení živnostenského zákona příp. ostatních dozorovaných 

předpisů. Živnostenským úřadem byl při kontrolách na základě těchto podnětů uložen správní trest - 

pokuty v celkové výši 50 500,- Kč.  

 

IV. Nařízené kontroly  
 

Ze strany Krajského úřadu Jihočeského kraje, krajského živnostenského úřadu nebyly nařízeny žádné 

kontroly, trvalo doporučení provádění kontrol zaměřených na dodržování ust. § 31 odst. 8 

živnostenského zákona – zajištění přítomnosti osoby splňující podmínku znalosti českého nebo 

slovenského jazyka v provozovnách (večerky) provozovaných cizími státními příslušníky. Těchto 

kontrol bylo provedeno 22 a 1 místní zjištění a bylo zjištěno 8 porušení dozorovaných předpisů a 

uloženo 8 pokut.  

 

 

Kontrolní zjištění  
Porušení dozorovaných předpisů bylo zjištěno u 183 provedených kontrol z celkového počtu 708. 

Ve 107 případech byla uložena pokuta, ve 3 případech správní trest napomenutí, u ostatních porušení 

došlo k zániku odpovědnosti za spáchání správního deliktu resp. přestupku, případně byla zjištění 

postoupena věcně a místně příslušnému živnostenskému úřadu k případnému dalšímu řízení. 

Z celkového počtu bylo 101 pokut uloženo blokově ve výši 217 300,- Kč a 13 pokut ve správním 

případně přestupkovém řízení (3 za neoprávněné podnikání) ve výši 74 000,- Kč. Celkem bylo na 

pokutách uloženo 291 300 Kč, vybráno bylo 208 710 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  

§ 31 odst. 2 – neoznačení sídla  

§ 11 odst. 5 a 8 - neustanovení resp. neoznámení ustanovení odpovědného zástupce  

§ 7 odst. 6 – nezajištění výkonu činnosti osobami odborně způsobilými 

 


