
Povinně zveřejňované informace dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 
(kontrolní řád) za I. pololetí 2022  
 
 
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 Domaželice, Horní Moštěnice, Kojetín, Kokory 

a Troubky. 

Výsledky kontrol: Byl zjištěn nesoulad mezi údaji vedenými v matriční knize a údaji ve 

vydaném matričním dokladu, týkalo se především údaje o místu matriční události, rodném 

příjmení, trvalém pobytu a dohodě na příjmení. Dále byly zjištěny nedostatky ve vedení 

evidence zúčtovatelných matričních tiskopisů. Následně byly provedeny opravy matričních 

zápisů, výtisku počítačového záznamu, pokud bylo potřeba, tak byly vydány i nové matriční 

doklady. Došlo také k nápravě vedení evidence zúčtovatelných matričních tiskopisů. 

 
 
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 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. 
 
Kontrolované osoby: Podnikatelské subjekty se sídlem, provozovnou nebo výkonem činnosti 
ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností Přerov. Jednalo se o 58 
podnikajících fyzických osob a o 45 podnikajících právnických osob. Z toho bylo provedeno 43 
kontrol s vyhotovením protokolu o kontrole podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, a 60 kontrolních šetření s vyhotovením záznamu o úkonech podle zákona 
č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 
 



Výsledky kontrol:  
- v 5 případech bylo zjištěno porušení živnostenského zákona týkající se neoznámení 

živnostenskému úřadu předem zahájení nebo ukončení provozování živnosti 
v provozovně a v té souvislosti i neoznámení (nejpozději ke dni ukončení činnosti 
v provozovně) adresy, na které lze vypořádat případné závazky podnikatele v případě 
ukončení jeho činnosti v provozovně, 

- ve 3 případech porušení živnostenského zákona týkající se neoznačení provozovny 
zákonnými údaji, 

- ve 4 případech porušení živnostenského zákona týkající se nezajištění způsobilosti 
provozovny pro provozování živnosti. 

 
Dále bylo v jednom případě 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. 
 

 
 

 

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

živnostenského úřadu, Oddělení dopravně správních agend vykonávající státní odborný dozor 

podle § 54 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k 

řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 

také zákon č. 247/2000 Sb.).  

Předmět kontroly: Kontrola je zaměřena na dodržování povinností uvedených v zákoně č. 

247/2000 Sb., vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání 

a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých 

zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.  

Kontrolované osoby: kontrolováni byli 3 provozovatelé autoškol, evidovaných ve správním 

obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností Přerov.   

Výsledky kontrol 

-  u 1 kontrolované osoby bylo zjištěno porušení právních předpisů, kdy provozovatel AŠ 
nenahlásil ve stanoveném termínu ukončení živnosti. 

 

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

živnostenský úřad, Oddělení dopravně správních agend, jako příslušný dopravní úřad podle 

§ 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Zákon o silniční dopravě“) vykonávající státní odborný dozor v silniční dopravě 

podle ustanovení § 34 odst. 3 Zákona o silniční dopravě. 

Předmět kontroly: kontrola plnění povinností a podmínek stanovených Zákonem silniční 

dopravě a prováděcími předpisy u dopravců v taxislužbě a řidičů taxislužby 



Kontrolované osoby: dopravci v taxislužbě a řidiči taxislužby – ukončeno 10 kontrol 

s vyhotovením protokolů podle Kontrolního řádu 

Výsledky kontrol 

- u 2 kontrolovaných osob bylo zjištěno, že řidič vozidla taxislužby při výkonu své práce 
ihned po ukončení přepravy nepořídil jako výstup z tiskárny taxametru záznam 
o přepravě obsahující výchozí a cílové místo přepravy, jméno, příjmení a podpis řidiče 
taxislužby, 

- u 2 kontrolovaných osob bylo zjištěno, že řidič taxislužby při nabízení a poskytování 
přepravy, včetně činností s tím souvisejících, neměl ve vozidle taxislužby průkaz řidiče 
taxislužby umístěn tak, aby byl z místa cestujícího viditelný a čitelný, 

- u 3 kontrolovaných osob bylo zjištěno, že dopravce v taxislužbě nezajistil, aby při 
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 

- u 1 kontrolované osoby bylo zjištěno, že dopravce v taxislužbě nezajistil, aby při 
nabízení nebo poskytování přepravy, včetně činností s tím souvisejících, bylo vozidlo 
taxislužby vybaveno záznamy o přepravě z poslední poskytnuté přepravy,  

- u 1 kontrolované osoby bylo zjištěno, že dopravce v taxislužbě nezajistil, aby při 
nabízení nebo poskytování přepravy, včetně činností s tím souvisejících, bylo vozidlo 
taxislužby vybaveno ověřeným taxametrem  

- u 1 kontrolované osoby bylo zjištěno, že dopravce v taxislužbě nejpozději do 7 dnů 
neoznámil dopravnímu úřadu změnu typu a výrobního čísla taxametru, který ve vozidle 
taxislužby při provozování taxislužby užívá.  

 

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

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

§ 81 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách 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 pojištění 

odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Zákon 56/2001“) 

Předmět kontroly: plnění povinností a podmínek stanovených Zákonem 56/2001 nad 

stanicemi měření emisí (dále jen „SME“) 

Kontrolované osoby: u provozovatel SME s provozovnou ve správním obvodu obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností Přerov ukončena 1 kontrola SME s vyhotoveným protokolem 

podle Kontrolního řádu  

Výsledek kontroly:  

- u kontrolované osoby nebylo zjištěno žádné podezření z porušení právních předpisů 

 

 


