
Informace o výsledcích kontrol za rok 2019
dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., 

o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní orgán:

Obecní živnostenský úřad Olomouc

Kontrolované období:

1. 1. 2019 – 31. 12. 2019

Předmět kontroly – dodržování povinností stanovených:

1. zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, dále jen živnostenský zákon

2. zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
3. zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých 

činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů
4. zákonem č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů
5. nařízením statutárního města Olomouc č. 7/2013, kterým se vydává tržní řád

Druh kontroly:

Kontroly s vyhotovením protokolu podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), 
ve znění pozdějších předpisů, dále jen kontrolní řád, a úkony předcházející kontrole podle § 3 
kontrolního řádu v celkovém počtu 83.

Kontrolované osoby:

Fyzické osoby v počtu 32,  právnické osoby v počtu 51.

Výsledky kontrol:

V kontrolovaném období byly pravomocně uloženy pokuty v celkové výši 95.200 Kč, z toho 
byly uloženy příkazem na místě ve výši 17.900  Kč, ve správním řízení byly uloženy pokuty
ve výši 77.300 Kč. Ve 2 případech byl uložen správní trest napomenutí.

V souvislosti s porušením živnostenskoprávních předpisů byla v rámci vedených správních 
řízení uložena povinnost nahradit náklady řízení v celkové výši 15.000 Kč.

Ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí, Inspektorátem pro Moravskoslezský a Olomoucký 
kraj byly průběžně prováděny společné kontroly ve smyslu deklarace Ministerstva průmyslu a 
obchodu „Dohody o koordinaci výkonu kontrolní činnosti“. Zdejší úřad spolupracoval
při výkonu dozorové činnosti i s dalšími orgány veřejné moci.



Nejčastější pochybení:

Z hlediska živnostenské kontroly nejčastěji zjištěné nedostatky spočívaly v porušení 
povinnosti stanovené v ustanovení:

- § 31 odst. 2 živnostenského zákona - nedoložení dokladu prokazujícího právní důvod 
pro užívání sídla, neoznačení sídla

- § 17 odst. 3 živnostenského zákona - neoznámení zahájení nebo ukončení provozování
živnosti v provozovně předem

- § 17 odst. 7 a 8 živnostenského zákona – neoznačení provozovny zákonem stanoveným 
způsobem

Nejzávažnější pochybení:

V oblasti porušení živnostenského zákona shledal zdejší úřad za nejzávažnější pochybení 
provozování činnosti bez příslušného živnostenského oprávnění.

Zpracovali: Mgr. Růžena Haláková, PhDr. Zdeněk Machalíček, únor 2020




