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Právní předpisy využívající pro svou činnost pracovníci úseku kontrolně-správního






















Zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č.247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční
době
Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, ve
znění pozdějších předpisů
Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a o změně
souvisejících zákonů
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2016 Sb., odpovědnosti za přestupky a řízeních o nich
Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
Zákon č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších
předpisů
Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě
Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
Zákon č. 49/1997 sb., o civilním letectví
Zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a další

Personální zajištění činností k 31. 12. 2021
Charakteristika činností (oblast činností)
Vedoucí odboru
Ing. David Hába

řídící a organizační činnost na odboru, účast na poradách města a kraje,
zajišťování registračních činností, kontrolní činnost, správní činnost,
spisová služba, Czech POINT

Úsek registrace,
úsek kontrolněsprávní
Bc. Eva Kružíková
Bc. Aneta Bělíková

zajišťování registračních činností, kontrolní činnost, správní činnost,
spisová služba, Czech POINT
zajišťování registračních činností, kontrolní činnost, správní činnost,
spisová služba, Czech POINT

Kontrolní činnost
Kontrolní činnost byla v roce 2021 prováděna v souladu s ročním plánem kontrolní činnosti, do
kterého byla zapracována i kontrolní nařízení nadřízených orgánů. Dále byly prováděny kontroly
k prošetření přijatých podnětů. Veškerá kontrolní činnost byla zaměřena na dodržování povinností
podnikatelů stanovených živnostenským zákonem a zvláštními právními předpisy. Součástí
plánovaných kontrolních činností byla společná kontrolní činnost s ČOI.
V roce 2021 bylo provedeno celkem 8 kontrol dle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění
pozdějších předpisů.

Kontrolní činnost
Počet kontrol
Uložených příkazových bloků
Výše pokut uložených v příkazových blocích (v Kč)
Pokuty uložené ve správním řízení
Výše uložených pokut ve správním řízení (v Kč)
Počet místních šetřeních

Rok
2021
8
1
1000
1
3000
16

Správní činnost
V roce 2021 nebylo v rámci kontrolní činnosti zahájeno správní řízení, které by směřovalo k zrušení
živnostenského oprávnění.

Další činnost oddělení
V roce 2021 řešil živnostenský úřad celkem 6 podnětů ze strany občanů, podnikatelů a orgánů státní
správy. Živnostenský úřad se zabýval každým tímto podáním a provedl jejich prošetření formou
živnostenské kontroly.
Žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, související s činností odboru se v průběhu roku 2021 nevyskytly.

