
Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2016

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

Magistrát města Olomouce, odbor obecní živnostenský úřad, oddělení kontroly  v rámci 
svého správního obvodu,  ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(dále jen „ŽZ“), ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících právních předpisů
v roce 2016:

- obdržel  k řešení  206  podnětů, resp. podání od  správních orgánů nebo občanů,
- provedl 227 živnostenských kontrol, z toho k 31. 12. 2016:

o 194 dokončených,
o 33 rozpracovaných,

- uložil:
o 109 pokut v blokových řízeních  v celkové výši  56.600  Kč,
o 5 pokut ve správním, resp. příkazním řízení ve věci „neoprávněného

podnikání“ (61/3b,c ŽZ) v celkové výši 35.000 Kč,
- řešil 5 podnětů na porušení tržního řádu, z toho:

o u 2 podnětů uložil pokuty v celkové výši 7. 000 Kč,
o 3 podněty odložil jako nedůvodné,

- pravomocně ukončil:
o 8 správních řízení ve věci ztráty bezúhonnosti (§ 6 ŽZ),
o 11 správních řízení ve věci konkurzní překážky (§ 8 ŽZ),
o 2 řízení ve věci sankčního pozastavení provozování živnosti za závažné 

porušování ŽZ nebo zvláštních právních předpisů  (§ 58/3 ŽZ),
o 66 správních řízení ve věci  zrušení živnostenského oprávnění v souvislosti 

s nedoložením dokladu prokazujícího právní důvod pro užívání sídla.

Živnostenské kontroly byly i v roce 2016 zaměřeny zejména na provozování koncesovaných  
živností  “Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“, volné živnosti „Výroba,  obchod 
a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“,  především obory  činností 
„Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím“,  „Zprostředkování obchodu a 
služeb“. Průběžně probíhaly kontroly zaměřené na provozovny, kde dochází nebo by mohlo 
docházet k nakládání s vraky motorových vozidel nebo jejich částmi. Bylo rovněž
monitorováno  dodržování zákazu nočního prodeje v zastavárnách.

Ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí, Inspektorátem pro Moravskoslezský a Olomoucký 
kraj byly průběžně prováděny společné kontroly ve smyslu Dohody o koordinaci výkonu 
kontrolní činnosti.

S ohledem na Nařízení  č. 7/2013 SMOl,   kterým se vydává tržní řád, byl periodicky 
prováděn  monitoring, úkony předcházející kontrole a živnostenské kontroly. 

V rámci systému  “Spotřebitelský ombudsman“ a ECCRS (registrace stížností spotřebitelů)  
zdejší úřad v tomto roce zaregistroval výrazný pokles stížností, žádostí o informace či
pomoc.

Z hlediska živnostenské kontroly obecně nejčastěji zjištěné nedostatky  spočívaly v porušení 
povinnosti stanovené  v  § 31 odst. 2 ŽZ  (nedoložení dokladu prokazujícího právní důvod pro 



užívání sídla, neoznačení sídla) a v § 17 odst. 3 ŽZ (neoznámení předem zahájení nebo 
ukončení provozování živnosti v provozovně).

Zdejší úřad spolupracoval při výkonu dozorové činnosti s ostatními orgány státní správy,
nejvíce však s Policií České republiky, Celním úřadem a Českou obchodní inspekcí.

Zpracovala:  Mgr. Iveta Poláchová a PhDr. Zdeněk Machalíček, únor 2017




