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Magistrát města Ostravy 

Odbor živnostenský úřad  

 

 

 

 
 
 
 
 
Informace o výsledcích kontrol za rok 2018 
 
 
Dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) zveřejňuje odbor živnostenský úřad 
Magistrátu města Ostravy (dále jen živnostenský úřad) informace o výsledcích kontrol provedených 
v roce 2018 na území okresu Ostrava v souladu s § 2 kontrolního řádu. 
 
Živnostenský úřad provedl v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 celkem 1194 kontrol podle 
kontrolního řádu, a dále bylo provedeno 1052 místních šetření, která vedla především k rušení 
živnostenských oprávnění či k případnému zjištění skutečného stavu s údaji uvedenými 
v živnostenském rejstříku.   
 
Kontroly byly zaměřeny na dodržování podmínek a povinností stanovených v § 60a zákona č. 
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Živnostenský úřad během kontrol vykonával dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 9 
až 13, § 14a až 16 a § 18 zákona č. 634/1992, o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, 
kontroloval značení tabákových výrobků a dodržování zákazu prodeje lihovin a tabákových 
výrobků podle § 133 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřební dani, ve znění pozdějších předpisů,  
dodržování § 3 zákona č. 247/2006 Sb., o omezení nočního provozu zastaváren a některých jiných 
provozoven v noční době, ve znění pozdějších předpisů nebo vykonával dozor, jenž je svěřen 
živnostenským úřadům,  nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 159/1999 Sb., o 
některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve 
znění pozdějších předpisů.     
 
Kontroly byly prováděny na základě: 

• plánu kontrol na rok 2018 
• podnětů občanů a organizací 
• nařízení kontroly Ministerstva průmyslu a obchodu  
• nařízení kontroly Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru vnitra a krajského 

živnostenského úřadu 

   
   
   
   
   
   

Vaše značka:  
Ze dne:  
Č. j.:  
Sp. zn.:  
  
Vyřizuje: Bc. Tomáš Klouzal 
Telefon: +420 599 442021 
  
E-mail: zu@ostrava.cz 
  
Datum: 17. ledna 2019 
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• informací ze spolupráce s jinými státními orgány 
• vlastní kontrolní činnosti a kontrolní činnost vyplývající z aktuálních potřeb vzniklých na 

kontrolovaném území.  
 
Živnostenský úřad během roku 2018 opakovaně dohlížel na provoz provozoven s výkupem 
kovového odpadu od občanů, což je činnost, která je především obsahem oboru živnosti volné 
Nakládaní s odpady (vyjma nebezpečných), a dále na provozovny, kde se provozuje činnost, která 
spadá do oboru živnosti volné Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím. Jelikož při 
těchto činnostech mohou být porušována ustanovení i jiných právních předpisů a docházet k trestné 
činnost, byly tyto kontroly nejčastěji prováděny ve spolupráci s jinými orgány. Kontroly sběren, 
zastaváren a provozoven s prodejem použitého zboží byly zejména zaměřeny na dodržování zákazu 
nočního provozu v době od 22:00 hodin do 6:00 hodin, dále na vedení evidence při výkupu zboží 
nebo odpadového materiálu a také na skutečnost, zda se v provozovně nenachází zboží pocházející 
z trestné činnosti. Z tohoto důvodu byly kontroly ve výše uvedených provozovnách prováděny 
především ve spolupráci s Policií České republiky. Za rok 2018 byly provedeny 2 kontroly podle 
kontrolního řádu v provozovně, kde se vykupuje odpad a v dalších 79 těchto provozovnách bylo 
provedeno místní šetření, zda se dodržuje zákaz nočního provozu.    
 
Z důvodu povinnosti podnikatelů vlastnit živnostenské oprávnění na živnost koncesovanou Prodej 
kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, v případech kdy zákazníkům nabízí v provozovnách toto 
zboží, prováděl živnostenský úřad v roce 2018 kontroly, které byly zaměřeny i na tuto skutečnost, a 
to nejméně ve 164 případech. 
 
Živnostenský úřad v roce 2018 dohlížel na provoz taxislužby  na území okresu Ostrava-Město, což 
je činnost, která je předmětem živnosti koncesované Silniční motorová doprava -  osobní 
provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče. Tato šetření a kontroly 
byly především zaměřeny na skutečnost, zda podnikající osoby vlastní příslušné živnostenské 
oprávnění na tuto živnost a to nejméně v 48 případech. 
 
Živnostenský úřad také spolupracoval při kontrolách podnikatelů i s dalšími státními orgány jako 
jsou Česká obchodní inspekce (4x), Krajský hygienická stanice (7x), Česká inspekce životního 
prostředí (1x), Městská policie v Ostravě (2x), Celní úřad (2x), Odbor životního prostředí MMO 
(2x) nebo Policie České republiky (98x). 
 
V roce 2018 bylo na základě kontrol uloženo 229 příkazů na místě v celkové výši 244 900 Kč. 
Pokuty byly nejčastěji uloženy za tyto správní delikty a přestupky: 

• § 62 odst. 1 písm. e) živnostenského zákona – podnikatel neoznámil předem zahájení nebo 
ukončení provozování živnosti v provozovně – 133x 

• § 62 odst. 1 písm. g) živnostenského zákona - podnikatel neoznačil provozovnu podle § 17 
odst. 7, 8 nebo 9 – 52x 

• § 62 odst. 1 písm. j) živnostenského zákona- podnikatel v rozporu s § 31 odst. 2 neoznačil 
sídlo nebo organizační složku závodu – 19x 

• § 62 odst. 1 písm. r) živnostenského zákona – podnikatel nevydává na žádost zákazníka 
doklad o prodeji zboží nebo poskytnutí služby nebo na dokladu neuvede zákonem stanovené 
údaje podle § 31 odst. 14 – 14x    

• další pokutované přestupky byly pouze v jednotlivých případech nebo v malém množství.  
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V případech, kdy podnikatel spáchal více správních deliktů, tak živnostenský úřad všechny 
projednal ve společném řízení a sankce byla uložena za přestupek nejpřísněji postižitelný, což bylo 
v souladu s § 41 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen 
zákon o přestupcích). 
 
V roce 2018 bylo 66 přestupků vyřešeno pokutou v příkazním řízení, 2 přestupky pokutou 
v přestupkovém řízení. Při projednávání přestupků bylo celkem uloženo 68 pokut v celkové výši 
441 000 Kč. Sedm zahájených řízení o přestupcích nebylo do konce roku ukončeno a přecházejí do 
dalšího období.  
 
Ve 3 případech se jednalo o přestupek dle § 63 odst. 1 písm. a – c) živnostenského zákona, kdy 
právnická osoba provozovala činnost, která je živností volnou, řemeslnou, vázanou nebo 
koncesovanou, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění. V 7 případech byla uložena 
pokuta za přestupek dle § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, z důvodu, že kontrolovaná osoba neposkytla kontrolnímu orgánu součinnost.  
Ve 46 případech se jednalo o přestupek dle § 61 odst. 3 písm. a – c) živnostenského zákona, kdy 
fyzická osoba provozovala činnost, která je živností volnou, řemeslnou, vázanou nebo 
koncesovanou, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění.  Další přestupky řešené 
v příkazním nebo přestupkovém řízení byly pouze v jednotlivých případech.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Ivo Korduliak 
vedoucí živnostenského úřadu 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval 
Bc. Tomáš Klouzal 
vedoucí oddělení kontroly 
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