Informace o výsledcích kontrol za rok 2017 dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb.,
o kontrole (kontrolní řád) Obecního živnostenského úřadu Městského
úřadu Soběslav
Obecním živnostenským úřadem Městského úřadu Soběslav bylo provedeno
celkem 28 kontrol zakončených protokolem v souladu s ustanovením § 60a až
60d zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů a kontrolním řádem. Kontroly byly zaměřeny na
plnění povinností stanovených živnostenským zákonem i zvláštními právními
předpisy.
498 kontrol bylo provedeno u podnikatelských subjektů, jak u fyzických, tak
i právnických osob, a to přímo na provozovnách nebo sídlech, z toho u 29 byl
sepsán Záznam o úkonu před případnou kontrolou.
Nejčastějším pochybením bylo neoznámení zahájení nebo ukončení
provozování živnosti v provozovně, dále neoznačení provozovny, neoznámení
ukončení odpovědného zástupce a neoznačení sídla. Tyto případy byly řešeny
udělením 11 blokových pokut.
Bylo zahájeno řízení o udělení pokuty u 6 podnikatelů, z toho 3 řízení byla
pravomocně ukončena –pokuty byly uděleny v celkové výši 7.000 Kč.
Zbývající 3 řízení dosud probíhají.
Pro neprokázání právního vztahu k adrese sídla bylo vedeno s 20
podnikateli řízení o zrušení živnostenských oprávnění; 13 podnikatelům byla
živnostenská oprávnění pravomocně zrušena, 2 podnikatelé během řízení právní
vztah k adrese sídla prokázali a řízení byla zastavena, a v 5 případech řízení
dosud probíhá.
Na návrh správy sociálního zabezpečení pro neplacení pojistného byla
zahájena řízení o zrušení živnostenských oprávnění u 2 podnikatelů; obě
řízení dosud probíhají.
V jednom případě bylo rozhodnuto o zrušení živnostenských oprávnění
podnikatele pro ztrátu bezúhonnosti, 1 podnikateli byla zrušena
živnostenská oprávnění pro ztrátu svéprávnosti a 1 podnikateli byla zrušena
živnostenská oprávnění v důsledku překážky, která vznikla zrušením
konkurzu, neboť majetek podnikatele byl zcela nepostačující pro uspokojení
věřitelů.
V důsledku neustanovení odpovědného zástupce byla zahájena řízení o
pozastavení provozování živnosti u 2 podnikatelů. V 1 případě bylo
pravomocně rozhodnuto o pozastavení, 1 řízení ještě probíhá.
U 1 ohlašovatele bylo rozhodnuto o tom, že živnostenské oprávnění
ohlášením nevzniklo v důsledku nesplnění podmínky bezúhonnosti
ohlašovatele.

