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Zpráva o vyhodnocení plnění Dohody o koordinaci výkonu kontrolní
činnosti uzavřené mezi Českou obchodní inspekcí a Ministerstvem
průmyslu a obchodu

Obsahem této zprávy je vyhodnocení Dohody o koordinaci výkonu kontrolní činnosti, (dále jen
„Dohoda“), uzavřené mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu, (dále jen „MPO“), a Českou
obchodní inspekcí, (dále jen „ČOI“), dne 9. 3. 2007, za období 1. pololetí roku 2022.

Právní rámec

Společné kontroly inspektorátů ČOI a obecních živnostenských úřadů, (dále jen „ObŽÚ“),
se týkají zákonů, u nichž se dozorové kompetence obou dozorových orgánů překrývají. Jedná se
zejména o tyto zákony:

zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven
v noční době, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

 

Postup při společných kontrolách

Rozsah společných kontrol, jejich plánování a zaměření je ponecháváno na dohodě,
popř. koordinaci krajského živnostenského úřadu s příslušným inspektorátem ČOI.

K zamezení neodůvodněné duplicity kontrol se oba dozorové orgány v rámci příslušného regionu
zpravidla pravidelně informovaly o proběhlých individuálních kontrolách se zaměřením
na dodržování zákonů, u nichž dochází k překrývání dozorové kompetence, a které jsou
předmětem Dohody.

Při společných kontrolách bylo postupováno podle kompetencí vymezených příslušnými zákony
a podle kompetencí stanovených v Dohodě.

 

Výsledky aplikace Dohody za 1. pololetí roku 2022
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V 1. pololetí roku 2022 bylo v rámci Dohody provedeno celkem 184 společných kontrol.

MPO (ŽÚ) - z celkového počtu provedených společných kontrol bylo 152 kontrol bez zjištění
porušení povinností podnikatelem (tj. 82,6 % z celkového počtu kontrol), počet zjištěných
porušení jednotlivých ustanovení zákonů činil 32 (tj. 17,4 % z celkového počtu kontrol).

ČOI - z celkového počtu provedených společných kontrol bylo 48 kontrol bez zjištění porušení
povinností prodávajícího (tj. 26,1% z celkového počtu kontrol), počet zjištěných porušení
jednotlivých ustanovení zákonů činil 136 (tj. 73,9 % z celkového počtu kontrol).

 

Závěry z kontrol provedených za 1. pololetí rok 2022

Závěry z kontrol uskutečněných za uvedené období potvrzují dlouhodobou pozitivní zkušenost
zúčastněných kontrolních orgánů, podle níž společná kontrolní činnost ČOI a ŽÚ významným
způsobem přispívá ke snižování administrativní zátěže kontrolovaných podnikatelských
subjektů.

 

© Copyright 2005 - 2021 MPO 
Cookies

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/

