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Informace o výsledcích kontrol provedených v r. 2014 Městským úřadem Kopřivnice,
odborem správních činností

V r. 2014 provedl Městský úřad Kopřivnice, odbor správních činností celkem 3 kontroly výkonu
státní správy na úseku matrik u matričních úřadů ve svém územním obvodu.
Předmětem kontroly dle ust. § 4 odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
matrikách“), bylo zjistit dodržování příslušných ustanovení zákona při vedení matričních knih a
sbírek listin.
Místem kontroly byly matriční úřady v obcích Příbor, Petřvald a Štramberk.
U 2 kontrolovaných matričních úřadů nebyly zjištěny nedostatky a nebylo třeba uložit nápravná
opatření. U jednoho bylo zjištěno neplnění povinností vyplývající z ust. § 22 odst. 3, § 84 odst. 2
zákona o matrikách. Nedostatky závažného charakteru, které by měly za následek nezákonné
rozhodování, zjištěny nebyly.
Dále se jednalo o 8 kontrol státního dozoru v souladu s § 54 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb., o
získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky č. 167/2002 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, v oblasti:
- registrace k provozování autoškoly
- vedení Evidenční knihy žadatelů o získání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
- vedení Třídní knihy
- vedení Evidence o výcviku v řízení vozidla
- vedení Průkazů žadatelů o řidičské oprávnění
- platnost Profesních osvědčení a potvrzení o zdravotní způsobilosti
- kontrola technických podmínek provozování autoškoly
Místem kontroly byly jednotlivé provozovny autoškol.
Výsledky kontrol byly uspokojivé, závažné nedostatky nebyly zjištěny. Pochybení se vyskytla
v nepřesném zapisování údajů, týkajících se zahájení, průběhu a ukončení výuky a výcviku,
které byly důsledkem nesprávné aplikace příslušných ustanovení novelizovaných právních
předpisů ze strany některých provozovatelů autoškol.

Z pozice Obecního živnostenského úřadu Kopřivnice se jednalo o 125 kontrol dle §60a zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
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„živnostenský zákon“) a dle § 2 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění
pozdějších předpisů.
Bylo kontrolováno 89 fyzických osob a 36 právnických osob.
Za kontrolu dodržování podmínek živnostenského podnikání je podle živnostenského zákona
nutno považovat kontrolu plnění povinností stanovených kontrolovaným subjektům:
- živnostenským zákonem,
- zvláštními zákony,
- podmínkami provozování živnosti uloženými v rozhodnutí o udělení koncese,
- při poskytování služeb podle §69a živnostenského zákona.
Kontroly byly zaměřeny zejména na plnění povinností podnikatelů stanovených v §17 a 31
živnostenského zákona. Kontrolní orgán také věnoval zvýšenou pozornost provozovatelům
hostinských zařízení, zda mají příslušné živnostenské oprávnění pro prodej kvasného lihu,
konzumního lihu a lihovin.
Místem kontrol byly ve většině případů provozovny podnikatelských subjektů, také byl
kontrolován stánkový prodej na jarmarcích nebo jiných obdobných akcích a malá část kontrol
proběhla přímo v sídle živnostenského úřadu.
Nejčastějším pochybením bylo:
- porušení povinnosti uvedené v § 17 odst. 3 živnostenského zákona – oznámit zahájení
a ukončení provozování živnosti v provozovně předem živnostenskému úřadu (v 13
případech)
- porušení povinnosti uvedené v §17 odst. 7 a 8 živnostenského zákona – označení
provozovny (v 11 případech).
Zjištěné nedostatky v živnostenské oblasti byly ve 23 případech sankcionovány pokutou.
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