Informace o výsledcích kontrol za rok 2019
dle ust. § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném
znění
Obecní živnostenský úřad České Budějovice (dále jen „ObŽÚ“)
oddělení správní a kontrolní
Počty kontrol
V průběhu roku 2019 bylo ObŽÚ provedeno celkem 789 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, z toho 637 kontrol bylo zahájeno v terénu tj. na
provozovně nebo v sídle podnikatele. 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“). Dále bylo provedeno v souladu s ust. § 3
kontrolního řádu 544 úkonů předcházejících kontrole (nebyl shledán důvod pro zahájení
kontroly, příp. byla zahájena kontrola nebo bylo zahájeno správní řízení) - z toho 378 místních
zjištění a 166 odeslaných žádostí o doložení platného dokladu k sídlu.
Zaměření kontrolní činnosti
I. Věcné zaměření
Kontroly byly zaměřeny zejména:
 na provoz cestovních kanceláří - dodržování dozorovaných povinností vyplývajících
z novely zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu
některých činností v oblasti cestovního ruchu – 6 kontrol
 na dodržování dozorovaných povinností vyplývajících ze zákona č. 65/2017 Sb.,
o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek – 38 kontrol a 20 úkonů
předcházejících kontrole
 na dodržování ust. § 31 odst. 8 živnostenského zákona – zajištění přítomnosti osoby
splňující podmínku znalosti českého nebo slovenského jazyka v provozovnách – 35
kontrol a 2 úkony předcházející kontrole
 na dodržování dozorovaných povinností vyplývajících ze zákona č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele, např. ust. § 13 – řádně informovat o rozsahu, podmínkách
a způsobu uplatnění práva z vadného plnění a ust. § 16 – vydat doklad o zakoupení
výrobku nebo o poskytnutí služby s danými náležitostmi – 104 kontrol resp. 556
kontrol
 na dodržování povinností dle § 7 odst. 6 živnostenského zákona – zajištění výkonu
činnosti osobami odborně způsobilými pro živnostenské oprávnění s předmětem
podnikání „Poskytování tělovýchovných služeb“ - 12 kontrol a 4 úkony předcházející
kontrole a „Oční optika“ – 27 kontrol a 1 úkon předcházející kontrole
 na prodejní akce na výstavišti Země živitelka, sezonní trhy a stánkový prodej –
9 kontrol a 68 úkonů předcházejících kontrole.

II. Místní zaměření
Kontrolní činnost byla prováděna v souladu s určenou místní příslušností pro obec III. typu:
 obce Kamenný Újezd, Boršov nad Vltavou, Vitín, Ševětín, Dynín
 ulice v Českých Budějovicích: Riegrova, J. Š. Baara, Smetanova, Skuherského, Fráni
Šrámka, Jírovcova, Lipenská, Otakarova, Jeremiášova, Dr. Tůmy, tř. 28. října a Kostelní
III. Kontroly na základě podnětů a stížností
V průběhu roku 2019 bylo na ObŽÚ podáno 56 podnětů na podnikatelskou činnost, 6 stížností
bylo postoupeno jinému úřadu vzhledem k věcné či místní nepříslušnosti, v 8 případech byly
provedeny pouze úkony předcházející kontrole, kdy nebyl shledán důvod pro zahájení kontroly.
Ve všech ostatních případech byla s podnikateli zahájena kontrola. U 8 podnikatelů bylo
kontrolou zjištěno porušení živnostenského zákona, příp. ostatních dozorovaných předpisů
a podnikatel se tímto dopustil přestupku. Živnostenským úřadem byly za spáchání přestupků
uloženy správní tresty pokuty, v celkové výši 22 500,- Kč.
IV. Nařízené kontroly
Ze strany Krajského úřadu Jihočeského kraje, krajského živnostenského úřadu (dále jen „KŽÚ)
bylo v srpnu 2019 nařízeno provedení kontrol provozovatelům očních optik. Kontroly těchto
subjektů probíhaly na základě vlastního plánu kontrol již v I. pololetí roku. Celkem tak bylo
kontrolními pracovníky provedeno 27 kontrol, kdy bylo u 2 podnikatelů zjištěno porušení
živnostenského zákona, především ust. § 7 odst. 6 (v obou případech opakovaně i při následné
kontrole). Podnikatele se tak dopustili přestupků, za které jim byly uloženy pokuty v celkové
výši 116 000,- Kč.
I v tomto roce bylo KŽÚ doporučeno provádění kontrol zaměřených na dodržování ust. § 31
odst. 8 živnostenského zákona – zajištění přítomnosti osoby splňující podmínku znalosti
českého nebo slovenského jazyka v provozovnách. Těchto kontrol bylo provedeno 35, bylo
zjištěno 12 porušení živnostenského zákona (porušení ust. § 31 odst. 8 bylo zjištěno u 7
z těchto), uloženo bylo 12 pokut v celkové výši 36 000,- Kč. Dále provedli pracovníci
živnostenského úřadu 2 úkony předcházející kontrole - místní zjištění, kdy nebyl shledán důvod
pro zahájení kontroly.
Kontrolní zjištění
Z celkového počtu 789 provedených kontrol bylo zjištěno u 168 podnikatelů, že se dopustili
přestupků spočívajících v porušení živnostenského zákona, případně dozorovaných částí
souvisejících právních předpisů. 4 přestupky spočívaly v neoprávněném podnikání
tj. provozování živnosti bez příslušného živnostenského oprávnění.
Spáchání přestupku bylo ve 102 případech vyřešeno uložením správního trestu pokuty,
v ostatních případech došlo k zániku odpovědnosti za spáchání přestupku, případně byla zjištění
postoupena věcně a místně příslušnému živnostenskému úřadu k dalšímu řízení.
Pokuty byly nejčastěji uloženy příkazem na místě – 88 pokut ve výši 202 100,-Kč,
v přestupkovém resp. správním řízení bylo uloženo 14 pokut ve výši 172 000,-Kč. Celkem
bylo na pokutách uloženo 374 100,- Kč, vybráno bylo 295 000,- Kč.

U 3 podnikatelů přistoupil živnostenský úřad z důvodu neposkytnutí součinnosti při probíhající
kontrole k uložení pořádkového opatření – správního trestu pokuty za spáchání přestupku
dle kontrolního řádu celkem ve výši 15 000,-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:
§ 7 odst. 6 – nezajištění výkonu činnosti osobami odborně způsobilými
§ 31 odst. 14 – nevydání dokladu o prodeji nebo poskytnutí služby s předepsanými náležitostmi
§ 31 odst. 8 - nezajištění přítomnosti osoby splňující podmínku znalosti českého nebo
slovenského jazyka v provozovnách

