Zveřejnění informací o výsledcích kontrol v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb.,
kontrole (kontrolní řád)
Městský úřad Sedlčany, Odbor obecní živnostenský úřad prováděl v roce 2020 kontroly
plnění povinností stanovených zákony:
 č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
 č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
 č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů
 č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
 č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 č. 252/1997 Sb., o zemědělství
Kontrola podnikatelských subjektů byla vykonávána na základě plánu kontrol nebo
v souvislosti s prošetřením podnětů (neoznámení zahájení a ukončení provozování živnosti
v provozovně předem živnostenskému úřadu, neoprávněné podnikání, nezkolaudovaná
provozovna).
Kontroly byly zaměřené zejména na provozování maloobchodů, prodeje kvasného lihu,
konzumního lihu a lihovin, hostinské činnosti, kominictví, zednictví, provádění staveb, jejich změn
a odstraňování, truhlářství, podlahářství, klempířství a opravy karoserií, pokrývačství, tesařství,
opravy silničních vozidel, opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů, zámečnictví,
nástrojářství, malířství, lakýrnictví, natěračství, silniční motorové dopravy, montáží a oprav
elektrických zařízení, chladících zařízení a čerpadel, vodoinstalatérství, topenářství, pedikúry,
kosmetických služeb, masérských služeb, činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, projektové
činnosti ve výstavbě, poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob, ostrahy majetku a
osob, poskytování tělovýchovných a sportovních služeb.
Pracovníci kontroly provedli 161 kontrol u fyzických a právnických osob, a to
v provozovnách, sídlech nebo na živnostenském úřadu. Ukončili 13 přestupkových řízení, uložili 10
blokových pokut. Ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí proběhly 4 kontroly.
Nejčastějším pochybením bylo neoznámení zahájení či ukončení provozování živnosti
v provozovně předem živnostenskému úřadu, pokračování v provozování živnosti před uplynutím
doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, neoznačení provozovny a sídla zákonnými
údaji, zjištění provozování živnosti bez příslušného živnostenského oprávnění, neposkytnutí
součinnosti.
V Sedlčanech dne 11.1.2021
Zpracovali referenti živnostenské kontroly:
Milena Vladyková, Jana Samcová
Schválil vedoucí odboru:
Stanislav Stibor

