
Povinně zveřejňované informace dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 

(kontrolní řád) za rok 2014 

 

Kontrolní orgán: Obecní živnostenský úřad Přerov 

Předmět kontroly: Dodržování povinností stanovených zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanoveními dalších zvláštních 

právních předpisů, vztahujících se na živnostenské podnikání, včetně dodržování povinností při 

značení lihu a nakládání s lihem podle zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění 

pozdějších předpisů, dodržování povinností při značení tabákových výrobků a dodržování zákazu 

prodeje lihovin a tabákových výrobků podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění 

pozdějších předpisů a dodržování vybraných povinností dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně 

spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

Druh kontroly: provedeno 286 kontrol s vyhotovením protokolu podle zákona č. 255/2012 Sb., 

o kontrole a 145 místních šetření s vyhotovením úředního záznamu. 

Kontrolované osoby: Podnikatelské subjekty se sídlem nebo živnostenskou provozovnou ve 

správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností Přerov. Jednalo se o 313 podnikajících 

fyzických osob a 118 podnikajících právnických osob.  

Výsledky kontrol: Zjištěno celkem 98 správních deliktů, spočívajících v porušení živnostenského 

zákona (porušení jiných kontrolovaných právních předpisů nezjištěno). Nejčastějším porušením 

zákona bylo neoznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně předem 

živnostenskému úřadu a návazně na to i neoznámení adresy, na které lze vypořádat případné závazky 

podnikatele, v případě ukončení činnosti podnikatele v provozovně (nejpozději ke dni ukončení 

činnosti v provozovně). Častým zjištěním bylo také neúplné označení živnostenské provozovny 

zákonem stanovenými údaji, kdy zejména chybělo jméno a příjmení podnikatele (obchodní firma nebo 

název právnické osoby) nebo identifikační číslo osoby;  v případě provozovny určené pro prodej zboží 

nebo poskytování služeb spotřebitelům, chybělo i jméno a příjmení osoby odpovědné za činnost 

provozovny. Z provedených kontrol také vyplývá, že podnikatelé provozující živnost prostřednictvím 

odpovědného zástupce, neoznamují živnostenskému úřadu ve stanovené 15-ti denní lhůtě ukončení 

výkonu jeho funkce a ustanovení nového odpovědného zástupce. 

Kontrolní orgán: Matriční úřad Přerov 

Předmět kontroly: Dodržování zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se 

provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 

zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, v platném znění, zákona č. 634/2004 Sb., o 

správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících právních předpisů. 

Kontrolované osoby: Matriční úřady ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností Přerov. Jednalo se o Matriční úřady Brodek u Přerova, Domaželice, Dřevohostice, Horní 

Moštěnice, Kojetín, Kokory, Radslavice, Tovačov a Troubky. 

Výsledky kontrol: Byly zjištěny nedostatky při zápisech údajů do matričních knih a v matričních 

dokladech, týkalo se to hlavně názvů obcí, okresů, států, příjmení, příp. dohod na příjmení při sňatku. 



Dále byly zjištěny nesoulady mezi údaji vedenými v matričních knihách a údaji vedenými ve výtisku 

počítačového záznamu. Následně byly provedeny opravy matričních zápisů, opravy ve výtisku 

počítačových záznamů, a pokud bylo potřeba, tak byly vydány i nové matriční doklady. 


