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Žádost o poskytnutí informací týkající se oprávnění úřední osoby živnostenského úřadu 

 

Dne 05.11.2018 jsme obdrželi Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Ve své žádosti jste požadoval 

o poskytnutí následujících informací: 

,,1) Žádám o poskytnutí informace, zda je oprávněná úřední osoba živnostenského úřadu oprávněna 

vstupovat do obytných prostor soukromého objektu (rodinný dům), ve vlastnictví fyzické osoby, který 

neslouží k podnikání. 

2) Pokud takové oprávnění má, uveďte za jakých podmínek, dle jaké právní normy“. 

 

K Vaší žádosti oddělení správních agend a živnostenského podnikání sděluje, že živnostenská kontrola 

se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Podle § 7 kontrolního řádu je kontrolující 

v souvislosti s výkonem kontroly oprávněn vstupovat do staveb, dopravních prostředků, na pozemky  

a do dalších prostor s výjimkou obydlí, jež vlastní nebo užívá kontrolovaná osoba anebo jinak přímo 

souvisí s výkonem a předmětem kontroly, je-li to nezbytné k výkonu kontroly. Do obydlí  

je kontrolující oprávněn vstoupit jen tehdy, je-li obydlí užívané k podnikání nebo provozování jiné 

hospodářské činnosti nebo v případě, kdy se mají prostřednictvím kontroly odstranit pochybnosti  

o tom, zda je obydlí užívané k těmto účelům a nelze-li dosáhnout splnění účelu kontroly jinak. 

Vlastníci nebo uživatelé těchto prostor jsou povinni kontrolujícímu vstup umožnit. 

 

Tedy kontrolující osoba smí vstoupit do provozovny či sídla podnikatele, i kdyby to byl soukromí 

objekt (rodinný dům), případně je oprávněna vstoupit do těchto prostor, pokud je kontrolou potřeba 

odstranit pochybnosti o tom, zda v těchto prostorách je či není provozována živnost a to podle  

§ 7 kontrolního řádu. 

 

 

S pozdravem    

 

 

 

 

    

 
 

 

 

 


