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Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2021
Městský úřad Kuřim, odbor obecní živnostenský úřad, je kontrolním orgánem, který je
oprávněn k provádění kontrol podle § 2 odst. 1 zákona č. 570/1991 Sb., o
živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 60a zákona č.
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen živnostenský zákon nebo jen ŽZ); § 23 odst. 5 zákona č. 634/1992
Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů; § 2 odst. 3 zákona č.
247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční
době), ve znění pozdějších předpisů, § 30 odst. 8 zákona 65/2017 Sb., o ochraně
zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů,
nařízení města Kuřimi č. 2/2021, kterým se vydává tržní řád.
V souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění
(dále jen zákon o kontrole), podává kontrolní orgán následující informace o výsledcích
kontrol, které byly provedeny v roce 2021:
Počty kontrol
Počet kontrol a úkonů předcházejících kontrole celkem:
přehled jednotlivých úkonů a kontrol:






počet úkonů předcházejících kontrole:
počet kontrol
počet kontrol – fyzické podnikající osoby:
počet kontrol – právnické osoby:
počet kontrol provedených v součinnosti s Českou obchodní inspekcí:

194

58
134
106
28
2

Zaměření kontrol:
Kontroly byly zaměřeny na provedení kontrol podnikatelů se sídlem ve Veverské
Bítýšce, kteří neměli více než 10 let kontrolu, průběžné kontroly sídel podnikatelů
(fyzických podnikajících osob) lišících se od bydliště a kontroly sídel právnických osob
v Kuřimi, kontroly provozoven v Kuřimi, plnění plánu kontrol dle dohody s Českou
obchodní inspekcí, kontroly nařízené nadřízenými složkami a kontroly na základě
podnětů od jiných správních orgánů, případně podnětů a stížností, kontroly
dodržování mimořádných opatření nařízených zákonem č. 94/2021 Sb., o
mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změněn některých
souvisejících zákonů.

Výsledky kontrol (zjištěná porušení zákona):









neoprávněné podnikání v řemeslných živnostech s předmětem podnikání:
Obráběčství; Truhlářství, podlahářství; Zámečnictví, nástrojářství; Malířství,
lakýrnictví, natěračství (§ 61 odst. 3 písm. b/ ŽZ a § 63 odst. 1 písm. b/ ŽZ), ve
vázané živnosti s předmětem podnikání: Provádění staveb, jejich změn a
odstraňování (§ 63 odst. 1 písm. b/ ŽZ),
neoznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně
předem živnostenskému úřadu (§ 17 odst. 3 ŽZ),
neoznámení adresy pro vypořádání případných závazků při ukončení činnosti
v provozovně (§ 31 odst. 16 ŽZ),
neoznačení sídla (§ 31 odst. 2 ŽZ),
neoznačení provozovny (§ 17 odst. 7, odst. 8 písm. a/ a b/, odst. 9 ŽZ),
neprokázání právního důvodu užívání prostor sídla (§ 31 odst. 2 ŽZ),
neoznámení pokračování v provozování živnosti (§ 31 odst. 12 ŽZ).

Sankce za porušení zákona:
Celkový počet uložených pokut:
z toho:
 pokuty uložené příkazem na místě:
 pokuty uložené ve správním řízení:
 pokuty za neposkytnutí součinnosti ke kontrole
Na pokutách celkem uloženo:

46
45
1
0
37 200,- Kč

Na náhradách nákladů řízení paušální částkou (3 případy) celkem uloženo: 3 000,- Kč
Na pokutách a náhradách nákladů řízení uloženo celkem:
40 200,- Kč
z toho na pokutách uložených příkazem na místě
32 200,- Kč
z toho na pokutách uložených ve správním řízení
5 000,- Kč
Počet sankčně pozastavených provozování živností:
Počet sankčně pozastavených živností v provozovně
Počet sankčně zrušených živností v souvislosti s kontrolami :
Zprávu schválila dne 07.01.2022
Ing. Lenka Blechtová v.r.
vedoucí odboru
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