
 
Informace o výsledcích kontrol za rok 2021 

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 roce 2021 byl na území České republiky opět vyhlášen nouzový stav z důvodu ohrožení 

zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu Covid-19 (označovaný jako SARS CoV-2), proto 

byla kontrolní činnost živnostenského úřadu stejně jako v roce 2020 omezena. V průběhu roku 

2021 bylo živnostenským úřadem provedeno celkem 395 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 315 kontrol bylo zahájeno v terénu tj. na 

provozovně nebo v sídle podnikatele. Předmětem kontrol bylo 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 305 úkonů předcházejících kontrole (nebyl shledán důvod pro zahájení 

kontroly, příp. byla zahájena kontrola nebo bylo zahájeno správní řízení) - z toho 238 místních 

zjištění a 67 odeslaných žádostí o doložení platného dokladu k sídlu.  

 

 

Zaměření kontrolní činnosti 

 

I. Věcné zaměření 

 

Kontroly byly zaměřeny zejména: 

 

• na dodržování povinností vyplývajících z ust. § 15 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o 

ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů – povinnost vydat spotřebiteli 

písemné potvrzení o převzetí objednávky v případě neposkytnutí služby na počkání – 

20 kontrol a 2 úkony předcházející kontrole 

 

• na dodržování povinností vyplývajících z ust. § 13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně 

spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů – povinnost podnikatele informovat 

spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace – 32 kontrol 

 

• na dodržování povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů při provozování 

živnosti s předmětem podnikání Opravy silničních vozidel – 17 kontrol, 12 úkonů 

předcházejících kontrole 

 

• na dodržování ust. § 31 odst. 8 živnostenského zákona – zajištění přítomnosti osoby 

splňující podmínku znalosti českého nebo slovenského jazyka v provozovnách – 23 

kontrol 



 

• na ověření registrace podnikatelských subjektů jako „potravinářského podniku“ – 37 

kontrol, 42 úkonů předcházejících kontrole 

 

• na dodržování ust. § 17 odst. 4 živnostenského zákona – povinnost podnikatele zajistit, 

aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních 

předpisů – 162 kontrol 

 

• dodržování povinností vyplývající ze zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu 

a zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 

související s prodejem lihovin – 53 kontrol 

 

• splnění podmínky bezúhonnosti skutečných majitelů a statutárních orgánů u 

právnických osob provozující živnost s předmětem podnikání „Činnost účetních 

poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“ – 8 kontrol 

 

 

II. Místní zaměření 

 

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

• obec Olešník a přilehlé obce, město Hluboká nad Vltavou  

• ulice v Českých Budějovicích: Polní, Luční, Kaplířova, U Tří Lvů, Křižíkova, Čechova, 

Prokišova, Vrchlického nábřeží 

 

III. Kontroly na základě podnětů a stížností 

 

V průběhu roku 2021 bylo na ObŽÚ podáno 51 podnětů na podnikatelskou činnost, 7 stížností 

bylo postoupeno jinému úřadu vzhledem k věcné či místní nepříslušnosti, v 11 případech byly 

provedeny pouze úkony předcházející kontrole, kdy nebyl shledán důvod pro zahájení kontroly. 

Ve všech ostatních případech byla s podnikateli zahájena kontrola. U 13 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 12 500,- Kč. 

 

IV. Nařízené kontroly 

 

Ze strany Odboru právního a krajského živnostenského úřadu Jihočeského kraje (dále jen 

„KŽÚ) bylo v roce 2021 nařízeno provedení kontrol zaměřených na dodržování aktuálních 

vládních nařízení v souvislosti s prokázáním výskytu Covid-19 (označovaný jako SARS CoV-

2). Celkem tak bylo kontrolními pracovníky provedeno 97 kontrol, kdy nebylo u žádného 

podnikatele zjištěno porušení vládního nařízení. 
 

Kontrolní zjištění 

 

Z celkového počtu 395 provedených kontrol bylo zjištěno u 52 podnikatelů, že se dopustili 

přestupků spočívajících v porušení živnostenského zákona. 1 přestupek spočíval 

v neoprávněném podnikání, tj. provozování živnosti bez příslušného živnostenského 

oprávnění. 

 



Spáchání přestupku bylo ve 23 případech vyřešeno uložením správního trestu pokuty,  

v ostatních případech došlo k zániku odpovědnosti za spáchání přestupku, případně byla 

uložena domluva nebo byla zjištění postoupena věcně a místně příslušnému živnostenskému 

úřadu k dalšímu řízení. Při řešení přestupků bylo přihlíženo k aktuální covidové situace, častěji 

bylo přistupováno k řešení domluvou, byla zohledňována i výše pokut. 

 

Pokuty byly nejčastěji uloženy příkazem na místě (bloky na místě zaplacené i nezaplacené) – 

22 pokut ve výši 47 000,-Kč, v přestupkovém, resp. správním řízení byla uložena 1 pokuta ve 

výši 2 500,- Kč. Celkem bylo na pokutách vybráno 45 000,- 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: 

§ 31 odst. 2 – neoznačení sídla 

 

 


