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Povinně zveřejňované informace dle § 26 zákona
kontrole (kontrolní řád) za

ıv

II.

č.

Sb.,

o

ıv

Kontrolní orgán: Obecnı zivnostenský urad Přerov

Předmět kontroly: Dodržování povinností stanovených Zákonem

455/1991

o
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ustanoveními
zvláštních právních předpisů, vztahujících se na živnostenské podnikání a na podmínky
provozování živnosti uložené v rozhodnutí o udělení koncese, 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.
č.

Sb.,

Kontrolované osoby: Podnikatelské subjekty se sídlem, provozovnou nebo výkonem činnosti
ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností Přerov. Jednalo se o 42
podnikajících fyzických osob a o 27 podnikajících právnických osob. Z toho bylo provedeno
17 kontrol s vyhotovením protokolu O kontrole podle zákona č.255/2012 Sb., O kontrole, ve
znění pozdějších předpisů, a 52 kontrolních šetření s vyhotovením záznamu o úkonech podle
zákona Č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
Výsledky kontrol:
v 10 případech bylo zjištěno porušení živnostenského zákona týkající se neoznámení
živnostenskému úřadu předem zahájení nebo ukončení provozování živnosti v
provozovně a v té souvislosti neoznámení (nejpozději ke dni ukončení činnosti v
provozovně) adresy, na které lze vypořádat případné závazky podnikatele v případě
ukončeníjeho činnosti v provozovně,
ve 4 případech porušení živnostenského zákona týkající se neoznačení provozovny
zákonnými údaji,
v 10 případech porušení živnostenského zákona týkající se povinnosti ustanovit
odpovědného zástupce pro provozování živnosti či oznámení živnostenskému úřadu v
zákonem stanovené lhůtě ustanovenítohoto odpovědného zástupce.
i

Dále bylo vjednom případě zjištěno porušení Zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného
Zdraví a O změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v
deficitu zdravotního průkazu u osob, které přicházely při provozování živnosti do přímého
styku S potravinami, a V jednom případě bylo zjištěno porušení zákona č. 505/1990 Sb., O
metrologii, ve znění pozdějších předpisů, které bylo způsobeno tím, že měřidlo užívané při
provozování živnosti nebylo opatřeno úřední značkou (potvrzující, že stanovené měřidlo má
požadované metrologické vlastnosti). V ostatních případech nebyly nedostatky zjištěny.

ıv

Kontrolní orgán: Matriční urad 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
provádí zákon

č.

301/2000

Sb.,

o matrikách, jménu

a příjmení a

89/2012

o

č.

207/2001

Sb.,

změně některých

kterou se

souvisejících

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.
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona

č.

Sb.,

vv
Kontrolované osoby: Matriční úřady ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozsírenou
působností Přerov. Jednalo se O Matriční úřady Brodek u Přerova, Dřevohostice, Radslavice, Tovačov a
Troubky.

Výsledky kontrol:
zjištěny nesoulady mezi údaji vedenými v matričních knihách a údaji vedenými ve výtisku
počítačového záznamu a údaji v matričních dokladech,
-

listiny

uložené ve sbírce

strany,
-

-

pořadového

listin

nebyly v několika případech správně označeny číslem svazku,

čísla a roku,

na vydaných matričních dokladech byl chybně označen svazek římskou

1950 jsou svazky matrik označeny arabskými číslicemi,
zjištěny nedostatky po provedení dodatečných záznamů

vjednom případě

a

číslicí,

správně po roce

oprav v matričních knihách,

nebyl vybrán správní poplatek.

Následně byly provedeny opravy matričních zápisů, opravy ve výtisku počítačových záznamů, byly
vydány nové matriční doklady, byly provedeny opravy ve spisové dokumentaci a dodatečně byl vybrán
správní poplatek.
S

vv

Vjednom

případě bylo chybně do AISEO zadáno místo úmrtí, ve spolupráci

pracovistem evidence Obyvatel byl nesoulad odstraněn.

Kontrolní orgán: Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správních služeb a obecního

živnostenského úřadu, Oddělení dopravně správních agend, jako státní odborný dozor podle

56/2001 Sb., opodmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích a O změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla a O změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištěnı
odpovědnosti zprovozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších
předpisů (dálejen „Zákon 56/2001")
§ 81 odst. 1 zákona

č.

ı

Předmět kontroly: plnění povinností
vv

a

podmínek stanovených Zákonem 56/2001 nad

stanicemi merení emisí (dále jen ,,SME")

Kontrolované osoby: provozovatelé SME s provozovnou ve správním obvodu obecního úřadu
obce S rozšířenou působností Přerov, ukončeno 7 kontrol SME S vyhotovením protokolů podle
vv
zákona č. 255/2012 Sb., okontrole (kontrolní řád), ve znění pozdejsích změn (dále je
„Kontrolní řád”)

Výsledky kontrol:

-

u 1

SME

bylo zjištěno porušení právních předpisů

m

údaje O zahájení

('D<

ﬁ<

(D

2 3 isí
(D

a

Z

důvodu, že

SME

řádně nevkládala

o výsledku měření emisí do informačního systému

technických prohlídek, řádně nezpracovávala protokoly O měření emisí,
-

u 1

SME

důvodu, že stavební uspořád 2
provozována, neumožňuje řádné provozováníSME

bylo zjištěno porušení právních předpisů

nebytových prostor, V nichžje
(není vybavena

SME

Z

oh

vv

vı

programovým vybavením nezbytným pro radné provádění merení

emisí a souvisejících úkonů,

nemá vytvořenou

vnitřní kontroly pro zaj

"K Q.›~

‹7›2

ı-ı-

('D<

3

Q_

vnitřní organizační strukturu a
vv

ného výkonu merení emisí a

systém

souvisejících činností).

Kontrolní orgán: Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správních služeb a obecní
živnostenský úřad, Oddělení dopravně správních agend, jako příslušný dopravní úřad podle
vvı
§ 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1994 Sb., O silniční dopravě, ve znění pozdejsıch předpisů
(dále jen „Zákon O silniční dopravě") vykonávající Státní

podle ustanovení § 34 odst. 3 Zákona O

silniční

Předmět kontroly: kontrola plnění povinností
dopravě

a

prováděcími předpisy u dopravců a

odborný dozor v

silniční

dopravě

dopravě.
a

podmínek stanovených Zákonem

silniční

vo

řidicu taxislužby

Druh kontroly: ukončeno 5 kontrol vozidel taxislužby
vı

s

vyhotovením protokolů podle

Kontrolního radu

Kontrolované osoby: dopravci

a řidiči vtaxislužbě,
vı

ukončeno 5 kontrol vozidel taxislužby

s

vyhotovením protokolů podle Kontrolního radu
Výsledky kontrol
-

-

osoby bylo zjištěno porušení právních předpisů, když řidič taxislužby
při nabízení a poskytování přepravy, včetně činností stím souvisejících, neměl ve
vozidle taxislužby průkaz řidiče taxislužby umístěn tak, aby byl Z místa cestujícího
viditelný a čitelný, že dopravce provozujícítaxislužbu vozidlem taxislužby nezajistil, aby
při nabízení nebo poskytování přepravy, včetně činností S tím souvisejících, bylo
vozidlo taxislužby vybaveno záznamy O přepravě Z poslední poskytnuté přepravě, když
v kontrolovaný den žádná jízda nebyla uskutečněna,
u 1 kontrolované osoby bylo zjištěno porušení právních předpisů tím, že dopravce při
provozování taxislužby nezajistil, aby práci řidiče taxislužby vykonávala osoba, která je
v základním pracovněprávním vztahu S dopravcem, když touto osobou není sám
dopravce, ani jeho manžel a ani registrovaný partner, že dopravce provozující
taxislužbu vozidlem taxislužby nezajistil, aby při nabízení nebo poskytování přepravy,
včetně činností s tím souvisejících, bylo vozidlo taxislužby vybaveno záznamy O
přepravě z právě probíhajícího dne nebo záznamem o přepravě Z poslední poskytnuté
přepravy, že dopravce nejpozději do 7 dnů neoznámil dopravnímu úřadu změnu typu
a výrobního čísla taxametru, který ve vozidle taxislužby při provozování taxislužby
užívá, u jedné kontroly bylo zjištěno porušení právních předpisů tím, že řidič taxislužby
při nabízení a poskytování přepravy, včetně činností stím souvisejících, neměl ve
vozidle taxislužby průkaz řidiče taxislužby umístěn tak, aby byl Z místa cestujícího
viditelný a čitelný, že dopravce provozující taxislužbu vozidlem taxislužby nezajistil, aby
u 1 kontrolované

nabízení nebo poskytování přepravy, včetně činností S tím souvisejících, bylo
vozidlo taxislužby vybaveno knihou taxametru, která by obsahovala jméno, popřípadě
jména, příjmení, popřípadě obchodní firmu nebo název a identifikační číslo osoby
dopravce, že dopravce provozující taxislužbu vozidlem taxislužby nezajistil, aby při
nabízení nebo poskytování přepravy, včetně činností S tím souvisejících, bylo vozidlo
taxislužby vybaveno měřicí sestavou taxametru splňující požadavky Zákona Č.
505/1990 Sb., o metrologii, ve Znění pozdějších předpisů, že dopravce provozující
taxislužbu vozidlem taxislužby nezajistil, aby při nabízení nebo poskytování přepravy,
včetně činností s tím souvisejících, bylo vozidlo taxislužby vybaveno Záznamy o
přepravě Z právě probíhajícího dne.
při

