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Informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2015
Městským úřadem Kopřivnice, odborem správních činností
V roce 2015 provedl Městský úřad Kopřivnice, odbor správních činností celkem 3 kontroly
výkonu státní správy na úseku matrik u matričních úřadů ve správním 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 kontrol byly matriční úřady v obcích Petřvald, Příbor a Štramberk.
Jednomu úřadu bylo uloženo opatření k odstranění rozporů při zápisech příjmení v listinách
tvořících sbírku listin pro knihu manželství. U dalších 2 matričních úřadů byly zjištěny jen
drobné nedostatky. Závažné nedostatky, které by měly za následek nezákonné rozhodování,
zjištěny nebyly.

Z pozice Obecního živnostenského úřadu Kopřivnice se jednalo o 129 kontrol a místních
zjištění dle § 60a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „živnostenský zákon“) a v souladu s § 2 zákona č. 570/1991 Sb.,
o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů.
Bylo kontrolováno 99 fyzických osob a 30 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.
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VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST

Odbor správních činností
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).
Kontrolním orgánem nebylo zjištěno žádné neoprávněné podnikání.
Za porušení živnostenských předpisů bylo uloženo 18 blokových pokut v celkové výši
11 750 Kč.
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