Městský úřad Mikulov, Odbor rozvoje a živnostenského podnikání,
oddělení Obecní živnostenský úřad, Náměstí 1, 692 20 Mikulov

VYHODNOCENÍ KONTROL ZA ROK 2014
Odbor rozvoje a živnostenského podnikání, oddělení Obecní živnostenský úřad v souladu s §
26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) zveřejňuje informace o výsledcích
živnostenských kontrol, kterou v rámci působnosti provádějí živnostenské úřady v souladu s
ustanovením § 60a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších
předpisů. Živnostenské úřady sledují, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené
živnostenským zákonem, ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na
živnostenské podnikání, na podmínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí o udělení
koncese a na poskytování služeb podle § 69a živnostenského zákona. Dále živnostenské úřady
kontrolují dodržovaní povinností při značení lihu nebo nakládání s lihem podle zákona
upravujícího povinné značení lihu. Dodržování povinností při značení tabákových výrobků
podle zákona upravujícího spotřební daně a dodržování zákazu prodeje lihovin a tabákových
výrobků podle zákona upravujícího spotřební daně.

V roce 2014 bylo celkem provedeno 96 kontrol z toho:
- 32 kontrol proběhlo u právnických osob, 64 u fyzických osob
- 4 kontroly na místě samém (resp. místní zjištění) byly postoupeny k řešení místně
příslušnému správnímu orgánu;
- 8 kontrol bylo provedeno v součinnosti s Českou obchodní inspekcí;
- 20 kontrol bylo zaměřeno na koncesi opravňující k „Prodeji kvasného lihu,
konzumního lihu a lihovin“ (zjištěny 2 neoprávněné podnikání);
- 7 kontrol bylo provedeno z podnětu občanů nebo jiných správních orgánů;
- 1 kontrola se konala v místě předváděcí prodejní akce.
Na základě těchto provedených kontrol bylo doposud zahájeno:
10 správních řízení
2 přestupkové řízení
17 řízení o uložení blokové pokuty v celkové hodnotě 12.100,- Kč.
Za porušení povinností v sankčních a přestupkových řízeních byly uloženy pokuty v celkové
výši 39.000,- Kč.
Živnostenský úřad dále vedl celkem 38 sankčních řízení ve věci zrušení živnostenských
oprávnění.
Kontroly byly zaměřené na dodržování:
 Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání zejména § 17, odst. 3,4,7,8, § 31
odst. 2, 3, 8, 15.
 Zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů zejména
§ 9 – § 11, § 12.
 Zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu.

Nejčastější nedostatky – ust. § 31 odst. 2 ŽZ, tj. nedoložení dokladu prokazujícího právní
důvod pro užívání sídla, neoznačení sídla;
Porušení povinnosti stanovené ust. § 17 odst. 3 ŽZ, tj. neoznámení zahájení nebo ukončení
provozování živnosti v provozovně, ust. § 17 odst. 7 a 8 písm. a) a b), tj. označení
provozovny.
Nejčastěji kontrolované předměty podnikání:
Živnost volná: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona, Obor: „Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků“; „Velkoobchod,
maloobchod“; „Ubytovací služby“;
Živnost řemeslná: „Hostinská činnost“, „Opravy silničních vozidel“, „Pedikúra, manikúra“
Koncese: „Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“
Zpracovala: dne 12.2.2015
Ing. Zdenka Svěchotová
pověřená zastupováním funkce vedoucího
oddělení Obecní živnostenský úřad

