
Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2017

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

Magistrát města Olomouce, odbor živnostenský, oddělení kontroly, se dle zákona 
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen ŽZ) a předpisů souvisejících, zabýval v roce 2017 následujícími
případy.

V oblasti kontrolní činnosti:

- obdržel  k řešení  230  podnětů, respektive podání od správních orgánů nebo občanů,
- provedl 132 živnostenských kontrol, 1 dosud není ukončena,
- uložil 33 pokut v blokových a příkazních řízeních  v celkové výši  14.400  Kč, ve 4

případech byl uložen správní trest napomenutí,
- ve věci neoprávněného podnikání (§ 61 odst. 3 písm. b) a c) ŽZ) uložil 6 pokut 

ve správním řízení v celkové výši 84.000 Kč,
- ve věci neoprávněné výdělečné činnosti mimo režim ŽZ, na základě podnětu, řízení

dosud probíhá,
- ve věci porušení tržního řádu řešil 7 podnětů, z toho u 4 podnětů není řízení dosud 

ukončeno, 2 podněty byly odloženy z důvodu nenaplnění znaku přestupku, u 1 
podnětu byla uložena pokuta ve výši 1.000 Kč.

Živnostenské kontroly byly v roce 2017 zaměřeny zejména na provozování volné živnosti 
„Výroba,  obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. Průběžně
probíhaly úkony předcházející kontrole zaměřené na provozovny, ve kterých 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 statutárního města Olomouc č. 7/2013, kterým se vydává tržní řád, byl 
pravidelně prováděn monitoring, úkony předcházející kontrole a kontrola dodržování tržního 
řádu, živnostenského zákona a předpisů souvisejících.

Z hlediska živnostenské kontroly spočívaly nejčastěji zjištěné nedostatky v porušení 
povinnosti stanovené  ustanovením § 31 odst. 2 ŽZ  (nedoložení dokladu prokazujícího právní 
důvod pro užívání sídla, neoznačení sídla) a v porušení ustanovení § 17 odst. 3 ŽZ 
(neoznámení  zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně předem). Zdejší 
úřad spolupracoval při výkonu dozorové činnosti také s ostatními orgány státní správy.

V oblasti správních řízení:

- ve věci neposkytnutí součinnosti dle zákona 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), 
ve znění pozdějších předpisů, pravomocně uložil 1 pokutu ve výši  5. 000 Kč,

- ve věci povinnosti uhradit náklady řízení dle správního řádu uložil tuto povinnost
ve výši 29.000 Kč,

- ve věci ztráty bezúhonnosti (§ 6 ŽZ) pravomocně ukončil 3 správní řízení, 2 dosud 
nejsou ukončena,



- ve věci konkurzní překážky (§ 8 ŽZ) pravomocně ukončil 15 správních řízení, 1 dosud 
není ukončeno,

- ve věci sankčního pozastavení provozování živnosti za závažné porušování ŽZ, nebo 
zvláštních právních předpisů  (§ 58 odst. 3 ŽZ) pravomocně ukončil 2 správní řízení, 1 
dosud není ukončeno,

- ve věci  zrušení živnostenského oprávnění v souvislosti s nedoložením dokladu 
prokazujícího právní důvod pro užívání sídla pravomocně ukončil 36 správních řízení, 
20 dosud není ukončeno.

Zpracovali: Mgr. Iveta Poláchová a PhDr. Zdeněk Machalíček, únor 2018




