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Informace o kontrolách – živnostenská kontrola (ŽK) r. 2022 

                                                     ( viz § 26 zákona č. 255/2012 Sb. , kontrolní řád ) 

 
 
 

Právní předpis:   zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád 

                               zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon 

                               zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele   

                               zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních 

                               zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

                               zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými  

                                                                        výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami 

                               zákon č.  65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 

                               zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a o řízení o nich 

                               a další zvláštní právní předpisy. 

 

               Počet  ŽK:                                                            142 

- z toho společné s ČOI                                            2 

za účasti Policie ČR, MP Čáslav,                           0  (zaměření – drogy, cizinci) 

 a dalších  státních a dozorových orgánů                  

                                           

Počet ŽK dle právních subjektů: 

- právnické osoby                      19 

- fyzické osoby                           123 

 

Předmět kontroly:   

živnosti volné, řemeslné, vázané, koncesované a podněty.            

 

Zaměření kontroly:  

   -  Velkoobchod a maloobchod - obchodní řetězce (supermarkety a OD), malé prodejny, ceny, slevy     

   -  Vztah ke spotřebiteli – doprava, opravy vozidel, stánkový prodej 

   -  Hostinská činnost - zákaz prodeje alkoholu, drog a tabákových výrobků mladistvým osobám, značení,    

   „závadné“ lihoviny 

   -  Obecně informační povinnosti o cenách, výrobku, službě a reklamace (vady). 

   -  Řemeslná činnost – kominictví; pokrývačství, tesařství,……. 

Převažující nedostatky: 

- neoznámení živnostenskému úřadu zahájení či ukončení provozování  živnosti na provozovně   

- chybějící a neúplné označení provozovny 

- chybějící označení sídla podnikání 
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Nedostatky jsou řešeny na místě kontroly, na živnostenském úřadě, v blokovém řízení (příkazem), ve správním 

řízení. 

 

Po covidovém období v roce 2020 a 2021, kdy byla kontrolní činnost utlumena, pokračoval v roce 2022 trend 

zvyšujícího se počtu kontrol, jenž byl nastaven před covidovým obdobím. U kontrolovaných subjektů bylo 

zjištěno celkem 40 porušení živnostenského zákona a dalších právních předpisů. 

I v tomto roce se kontrolní činnost živnostenského úřadu bude zaměřovat na kontrolu plnění povinností 

podnikatelů, které jim ukládá živnostenský zákon a další právní předpisy. 

 

 

 

                                                                      

 

                                                                                                                                                                                       

 

  

 

 

 


