Městský úřad Uherské Hradiště
Tajemník

Kontrolní činnost živnostenského úřadu
Žádost o informace:
„Podle § 8b zákona 106 o svobodném přístupu k informacím žádám o sdělení:
- Důvodu (podnět) kontroly
- Smysl kontroly
- Sdělení cíle kontroly“
Odpověď:
K jednotlivým bodům žádosti Vám sděluji:
1) „Důvod (podnět) kontroly“
Živnostenská kontrola je prováděna živnostenským úřadem v rámci jeho působnosti na základě
ustanovení § 60a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikaní (dále jen „ŽZ“) a zákona
č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech.
2) „Smysl kontroly - žádám o odůvodnění např. proč kolaudační rozhodnutí. Pokud vaše
požadavky nebudou dávat smysl- nebudou předloženy!!!“
Obecně je podnikatel dle § 31 odst. 15 ŽZ povinen na žádost živnostenského úřadu sdělit, zda živnost
provozuje a doložit doklady prokazující provozování živnosti, tak jak byla společnost informována v
dodatečném oznámení o zahájení kontroly.
Bylo požadováno předložení následujících dokladů, jejichž požadavek je odůvodněn uvedením
souvisejícího ustanovení právního předpisu:
- plná moc k zastupování v případě, že bude zmocněna k poskytnutí součinnosti osoba, která nemá
právo jednat za společnost ze zákona,
- doklady o likvidaci odpadů vzniklých při provozování živnosti v kontrolované provozovně - § 31
odst. 19 ŽZ - § 16 odst. 1 písm. c) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- faktury přijaté a vydané (popř. příjmové a výdajové doklady) týkající se činností prováděných v
kontrolované provozovně, a dále případné smlouvy o dílo, zakázkové listy, evidence nakupovaného
použitého zboží a další smlouvy a doklady týkající se výše uvedené činnosti - vše za období od 1.
7. 2017 do 30. 6. 2018 - § 31 odst. 15 ŽZ, § 45 odst. 1 ŽZ, § 50 odst. 1 ŽZ, § 31 odst. 3 až 7 ŽZ,
- doklad o způsobilosti kontrolované provozovny pro provozování živnosti (např. kolaudační
rozhodnutí) - § 17 odst. 4 ŽZ,
- doklad o zaplacení zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním
úrazu či nemoci z povolání a pracovní smlouvy současných zaměstnanců - § 31 odst. 19 ŽZ
(vyhláška MF č. 125/1993 Sb., § 34 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů popř. § 77 odst. 1 téhož zákona)
- ke kontrole lze využít další povinností podnikatele uvedených v ŽZ - zejména v § 17 a § 31 ŽZ.
3) „Sdělení cíle kontroly“
Cílem je kontrola plnění povinností stanovených ŽZ a zvláštními právními předpisy vztahujícími se na
živnostenské podnikání.
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