Povinně zveřejňované informace dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) za rok 2020
Označení kontrolního orgánu
Odbor živnostenský a dopravy,
živnostenský úřad

Oblast kontroly
Dodržování povinností dle zákonů:
- č. 455/1991 Sb., o
živnostenském podnikání
- č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele
- č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví
před škodlivými účinky náv. látek
- č. 353/2003 Sb., o spotřebních
daních
- č. 307/2003 Sb., o povinném
značení lihu
-

Kontrolované osoby
Σ 84 kontrolovaných osob, z toho 52
fyzických osob a 32 právnických osob

Výsledky kontrol
Z celkového počtu 84 kontrol bylo 79
zakončeno kontrolním protokolem a
5 zakončeno záznamem o úkonech
předcházejících kontrole. Ve 12
případech bylo signalizováno
důvodné podezření z porušování
právních předpisů případně
nesoulad v datech příslušnému
orgánu státní správy a orgánům
činným v trestním řízení.
Ze 79 kontrol zakončených
kontrolním protokolem bylo 47
kontrol se zjištěnými a prokázanými
porušeními. Bylo uloženo 42 sankcí.
Nejčastější zjištěné porušení:

nesplnění oznamovací povinnosti.
Nejzávažnější zjištěné porušení:
provozování živností bez
příslušných živnostenských
oprávnění.
Odbor živnostenský a dopravy,
oddělení dopravy

Plnění podmínek řádného
provozování registrované autoškoly
dle zákona č. 247/2000 Sb., o
získávání a zdokonalování odborné
způsobilosti k řízení motorových
vozidel a souvisejících předpisů

1x provozovatel autoškoly – PO

Nebylo zjištěno porušení zákonných
ustanovení a předpisů. Autoškole
byla zkušebním komisařem uvedena
závěrečná doporučení k výkladu
teoretické výuky a vedení
praktického výcviku.

Silniční správní úřad – dodržování
podmínek daných zákonem č.
13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích – kontrola dodržování
podmínek dočasného připojení ke
komunikaci
Silniční doprava – dodržování
podmínek daných zákonem č.
111/1994 Sb., o silniční dopravě –
dopravní obslužnost MHD –
dodržování jízdních řádů, taxislužba povinnosti dopravců.

Označení kontrolního orgánu

Oblast kontroly
Příjemci dotací

3 x prováděcí firmy - PO

Zjištěná porušení byla uvedena
do souladu s vydaným povolením
– ukončeno ve fázi úkonu před
zahájením kontroly.

1 x autobusový dopravce – PO

Nebylo zjištěno porušení
zákonných ustanovení.
Dle smlouvy porušení povinnosti
dopravce – jeden autobus bez
klimatizace v provozu –
odůvodněno mimořádným
opatřením ministerstva
zdravotnictví – v uzavřených
prostorách nepoužívat klimatizaci
z důvodu rizika přenosu nemoci
COVID-19

25x dopravci v taxislužbě

Na základě novelizace zákona
kontrola všech zařazených vozidel
do evidence vozidel taxislužby.

Kontrolované osoby
12 x

Výsledky kontrol, nejčastější zjištění
Pozdní předložení vyúčtování

Interní audit

Použité zkratky:
PO…právnická osoba FO…fyzická osoba

Zpracovala: Ing. Monika Urbaś, interní auditorka

