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Informace o výsledcích kontrol za rok 2019
podle § 26 zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů

Městský úřad Klatovy, Obecní živnostenský úřad, jako samostatný odbor obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností, je nejnižším článkem (tzv. prvoinstančním orgánem) ve struktuře 
živnostenských úřadů, která je dána zákonem č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění 
pozdějších předpisů.

Územní obvod, ve kterém Obecní živnostenský úřad Městského úřadu Klatovy vykonává státní správu 
(přenesenou působnost) v rozsahu obce s rozšířenou působností, tvoří územní obvody těchto obcí: 
Běhařov, Běšiny, Bezděkov, Biřkov, Bolešiny, Čachrov, Černíkov, Červené Poříčí, Číhaň, Dešenice, 
Dlažov, Dolany, Hamry, Hnačov, Chlistov, Chudenice, Chudenín, Janovice nad Úhlavou, Javor, 
Ježovy, Klatovy, Klenová, Křenice, Lomec, Měčín, Mezihoří, Mlýnské Struhadlo, Mochtín, 
Myslovice, Nýrsko, Obytce, Ostřetice, Plánice, Poleň, Předslav, Strážov, Švihov, Týnec, Újezd 
u Plánice, Vrhaveč, Vřeskovice, Zavlekov, Zborovy, Železná Ruda.  

V období od 1.1.2019 do 31.12.2019 provedl Městský úřad Klatovy, Obecní živnostenský úřad, 
u podnikatelských subjektů celkem 315 živnostenských kontrol zakončených kontrolním 
protokolem, z nichž bylo 242 kontrol u fyzických osob a 73 kontrol u osob právnických.

Živnostenské kontroly jsou zaměřovány na dodržování povinností vyplývajících pro podnikatele 
ze zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, zejména § 31, jež stanoví povinnosti, které jsou podnikatelé povinni dodržovat 
při provozování živnosti obecně, jakož i kontrolu plnění povinností stanovených v § 17 vztahujících se 
k provozovně podnikatele, neoprávněné podnikání podle živnostenského zákona (provozování činnosti 
bez nebo nad rámec vydaného živnostenského oprávnění), dále vybraná ustanovení zákona o ochraně 
spotřebitele, povinnosti podnikatele v oblasti značení tabákových výrobků tabákovými nálepkami a 
zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků, dodržování povinností podle zákona o povinném 
značení lihu, podnikání zahraničních osob, kontrolu stánkového prodeje, kontrolu zastaváren a 
prodejen s použitým zbožím (bazary), kontrola provozoven, v nichž dochází k nakládání s autovraky, 
kontrolu cestovních kanceláří a cestovních agentur.

U kontrolovaných subjektů bylo během roku 2019 zjištěno 58 případů porušení zákona. 
Nejčastějším zjištěním bylo porušení § 17 živnostenského zákona a to neoznámení zahájení a 
ukončení provozování živnosti v provozovně předem živnostenskému úřadu a § 31 živnostenského 
zákona a to neoznámení adresy, na které lze vypořádat případné závazky.

Za zjištěná porušení bylo příkazovým blokem na místě uloženo celkem 31 pokut (16 fyzickým 
osobám a 15 právnickým osobám) v celkové výši 28.500 Kč. 

Ing. Miluše Lejsková
   vedoucí živnostenského odboru


