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Odbor správních činností

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH KONTROL V ROCE 2016
Městský úřad Kopřivnice, odbor správních činností z pozice Obecního živnostenského úřadu
provedl v období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 celkem 120 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. 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.
V roce 2016 byly kontroly zaměřeny zejména na plnění povinností podnikatelů stanovených
v § 17 a § 31 živnostenského zákona. Kontrolní orgán také věnoval zvýšenou pozornost
provozovatelům supermarketů a hypermarketů dle nařízených kontrol Ministerstvem průmyslu a
obchodu České republiky. 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 na půdě živnostenského úřadu.
Celkem bylo v roce 2016 kontrolováno 86 fyzických osob a 34 právnických osob.
Nejčastějším pochybením bylo:
- porušení povinnosti uvedené v § 17 odst. 3 živnostenského zákona – oznámit zahájení
a ukončení provozování živnosti v provozovně předem živnostenskému úřadu (v 15
případech),
- porušení povinnosti uvedené v § 17 odst. 7 a 8 živnostenského zákona – označení
provozovny (v 5 případech),
- porušení povinnosti uvedené v § 31 odst. 12 živnostenského zákona – neoznámení
pokračování v živnosti (ve 3 případech).
V roce 2016 bylo kontrolním orgánem zjištěno neoprávněné podnikání v jednom případě.
Za porušení živnostenských předpisů byla uložena jedna pokuta ve správním řízení ve výši
10.000 Kč a 23 blokových pokut ve výši 10.700 Kč.
Městský úřad Kopřivnice, odbor správních činností, coby kontrolní orgán, dále provedl v roce
2016 celkem16 kontrol v rámci přenesené působnosti.
Jednalo se o celkem 9 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, jejichž předmětem bylo dodržování ustanovení tohoto zákona
a jeho prováděcí vyhlášky č. 167/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v oblasti provozování
autoškol.
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Místem kontroly byly jednotlivé provozovny autoškol.
Výsledky kontrol byly celkově uspokojivé. Drobná pochybení se vyskytla pouze v nepřesném
zapisování některých údajů, týkajících se vedení soukromých a organizačních kilometrů.
Závažnější nedostatky byly zjištěny pouze u jedné autoškoly, která však následně na vlastní
žádost ukončila činnost.
Dále byly provedeny 4 kontroly státního odborného dozoru nad Stanicemi měření emisí (dále
jen „SME“) podle § 81 a § 82 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., provedené za
účelem kontroly plnění uložených povinností a podmínek stanovených tímto zákonem.
Místem kontroly byly jednotlivé provozovny SME.
Výsledky kontrol byly uspokojivé, činnost probíhá bez závažných pochybení.
S ohledem na skutečnost, že technické vybavení SME již nevyhovuje požadovaným
parametrům, provozovatel jedné SME zvažuje ukončení její činnosti, a proto k datu kontroly
pozastavil činnost do doby vyřešení technického zabezpečení stanice. Kontrolní orgán vzal
pozastavení činnosti SME na vědomí.
Z přímého podnětu zdejšího orgánu byly Městskou policií Kopřivnice provedeny 2 kontroly
zaměřené na konkrétní řidiče a provozovatele taxislužby. Pro porušení zákona č. 111/1994 Sb.,
o silniční dopravě, bude kontrolní zjištění následně projednáno ve správním řízení v roce 2017.
Podle ust. § 4 odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, byly provedeny u matričních
úřadů ve správním obvodu celkem 3 kontroly se zaměřením na dodržování příslušných
ustanovení tohoto 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 nedostatků při zápisech narození. U dalších
2 matričních úřadů byly zjištěny jen drobné nedostatky. Kontrolní skupinou nebyla zjištěna
žádná závažná pochybení, která by měla za následek nezákonná rozhodování.

V Kopřivnici dne 28. 2. 2017

Mgr. Josef Solanský v.r.
vedoucí odboru správních činností

