Informace o výsledcích kontrol za rok 2019 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 34 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.
713 kontrol bylo provedeno u podnikatelských subjektů, jak u fyzických, tak i
právnických osob, a to přímo na provozovnách nebo sídlech, z toho u 9 byl
sepsán Záznam o úkonu před případnou kontrolou.
Nejčastějším pochybením bylo neoznámení zahájení nebo ukončení
provozování živnosti v provozovně, dále neoznačení provozovny a neoznačení
sídla nebo jeho neúplné označení, neoznámení změny v ustanovení nového
odpovědného zástupce, neoznačení účetních dokladů dle občanského
zákoníku. Pochybení byla řešena udělením 18 blokových pokut.
Pro neprokázání právního vztahu k adrese sídla bylo vedeno s 5 podnikateli
řízení o zrušení živnostenských oprávnění; 4 podnikatelům byla živnostenská
oprávnění pravomocně zrušena, 1 podnikatel během řízení právní vztah adrese
sídla prokázal a řízení bylo zastaveno.
Na návrh správy sociálního zabezpečení pro neplacení pojistného byla
zahájena řízení o zrušení živnostenských oprávnění u 3 podnikatelů; u 1
podnikatele bylo pravomocně rozhodnuto o zrušení oprávnění, u 1
podnikatele bylo řízení zastaveno na základě dohody podnikatele se správou
sociálního zabezpečení a v 1 případě řízení dosud probíhá.
V důsledku vzniku překážky provozování živnosti byla 3 podnikatelům
pravomocně zrušena živnostenská oprávnění; v 1 případě překážka spočívala
v rozhodnutí soudu o ukončení provozování podniku, v 1 případě překážka
vznikla soudním rozhodnutím o zastavení insolvenčního řízení pro nedostatek
majetku podnikatele a v 1 případě překážka vznikla fyzické osobě, která byla
statutárním orgánem právnické osoby, které bylo zrušeno živnostenské
oprávnění pro neplacení pojistného na sociální zabezpečení.
V důsledku neustanovení odpovědného zástupce bylo u 1 podnikatele
pravomocně rozhodnuto o pozastavení provozování živnosti.

