Kapitola 3.
ODBOR MAJETKOVÝ, PRÁVNÍ A SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ
Odbor majetkový, právní a správních činností se člení na:
 oddělení evidence a správy majetku
 oddělení právní
 oddělení správních činností
 oddělení legislativy a dozoru
 oddělení přestupkové
 oddělení Krajský živnostenský úřad
Samostatná působnost:
 sestavuje návrh rozpočtu příjmů a výdajů spravovaných rozpočtových oblastí
a na základě prvotních dokladů (faktur) vede řádnou evidenci o čerpání rozpočtu,
předkládá návrhy na změny rozpočtu, odpovídá za provedené hospodářské
operace, zabezpečuje kontrolu čerpání rozpočtových prostředků a přidělených
prostředků hospodářské činnosti, respektuje zásady hospodárnosti při nakládání se
svěřeným majetkem v souladu s vnitřními normami,
 zajišťuje spisovou službu dle spisového a skartačního řádu Krajského úřadu
Olomouckého kraje.
Přenesená působnost:
 rozhoduje o stížnostech a odvoláních podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je-li předmětem řízení
rozhodnutí nebo postup obce v přenesené působnosti, v oblasti týkající se
působnosti odboru
Oddělení evidence a správy majetku
Samostatná působnost:
 vykonává funkci správce nemovitého majetku Olomouckého kraje (zajišťuje jeho
řádné užívání zejména prostřednictvím pověřených organizací nebo jiných subjektů
formou nájemních smluv, popř. formou výpůjčky),
 zajišťuje veškeré dispozice s nemovitým majetkem Olomouckého kraje,
 zpracovává podklady pro rozhodování příslušných orgánů Olomouckého kraje
o dispozicích s nemovitým majetkem kraje,
 zveřejňuje záměry Olomouckého kraje vypůjčit, pronajmout, směnit a převést
nemovitý majetek v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích, a vede evidenci zveřejněných záměrů,
 zajišťuje veškeré podklady potřebné pro vypracování smluv a účastní se místních
šetření (zejména geodetická zaměřování staveb a pozemků, popř. dělení pozemků,
prohlídky nemovitostí pro vypracování znaleckých posudků), zajišťuje jednoduchá
geodetická měření pro potřeby užívacích vztahů (zejména nájemních smluv a smluv
o výpůjčkách), zpracovává, popř. zajišťuje zpracování jednoduchých výkresových
dokumentací,
 dle rozhodnutí příslušných orgánů Olomouckého kraje vypracovává nájemní
smlouvy, smlouvy o výpůjčce, kupní smlouvy, darovací smlouvy, směnné smlouvy,




















smlouvy o zřízení věcných břemen a jiné smlouvy zejména dle občanského
zákoníku a vede jejich evidenci,
zajišťuje uveřejňování příslušných smluv a objednávek v souladu s platnými
právními předpisy a předpisy úřadu,
zajišťuje a koordinuje převody nemovitého majetku do vlastnictví Olomouckého
kraje dle zákona č. 157/2000 Sb. a zákona č. 290/2002 Sb. včetně podání návrhů
na zápis do katastru nemovitostí,
zastupuje Olomoucký kraj v územních, stavebních a kolaudačních řízeních
a v řízeních o pozemkových úpravách, je-li Olomoucký kraj účastníkem řízení,
v souladu se strategickým rozvojem kraje získává dle rozhodnutí příslušných
orgánů Olomouckého kraje potřebné pozemky, popř. jiné nemovitosti pro rozvoj
nezbytné, všem odborům úřadu poskytuje konzultace v majetkoprávních otázkách,
zajišťuje evidenci majetku Olomouckého kraje svěřeného do hospodaření
příspěvkovým organizacím Olomouckého kraje,
zajišťuje evidenci majetku Olomouckého kraje dočasně nesvěřeného
do hospodaření příspěvkovým organizacím Olomouckého kraje,
na základě majetkových protokolů v oblasti nemovitého majetku provádí změny
v evidenci nemovitého majetku Olomouckého kraje, který je předmětem účetnictví
účetní jednotky - Olomoucký kraj,
po předání technických zhodnocení nemovitého majetku a nemovitého majetku
Olomouckého kraje k hospodaření příspěvkovým organizacím Olomouckého kraje
provádí změny v evidenci nemovitého majetku předaného k hospodaření
příspěvkovým organizacím Olomouckého kraje; v souvislosti s uvedenými
majetkovými pohyby zabezpečuje, při svěření majetku do hospodaření příspěvkové
organizace Olomouckého kraje, komunikaci s příslušnou organizací způsobem,
který zajišťuje řádně vedení účetní evidence majetku Olomouckého kraje,
na základě rozhodnutí orgánů Olomouckého kraje o výpůjčce nemovitého majetku
vede tento majetek v evidenci,
provádí kontrolu účetní evidence nemovitého majetku Olomouckého kraje,
předaného k hospodaření příspěvkovým organizacím Olomouckého kraje (kontrola
„u stolu“ - kontrola inventárních soupisů a rozvah předkládaných příspěvkovými
organizacemi); kontrolní zjištění slouží jako podněty pro odbor kontroly
při sestavování kontrolního plánu,
zpracovává
daňová
přiznání
k dani
z nabytí
nemovitých
věcí,
a v případech, kdy při nabytí nemovitého majetku do vlastnictví Olomouckého kraje
je Olomoucký kraj poplatníkem daně z nemovitých věcí, zpracovává daňová
přiznání k dani z nemovitých věcí,
na základě informací předaných příspěvkovými organizacemi Olomouckého kraje o
pronájmu pozemků ve vlastnictví Olomouckého kraje a o využití pozemků
Olomouckého kraje k podnikatelské činnosti zpracovává za Olomoucký kraj daňová
přiznání k dani z nemovitých věcí,
předává podklady vyhotovené oddělením auditorovi a spolupracuje s ním v oblasti
majetku předaného k hospodaření a majetku užívaného Krajským úřadem
Olomouckého kraje,
v případě živelních událostí na území Olomouckého kraje spolupracuje s OE při
zjišťování prvotních nákladů na odstranění škod na majetku kraje, obcí, státu
a fyzických i právnických osob v souladu se zákonem č. 12/2002 Sb., o státní
pomoci při obnově území, v platném znění,

 v případě živelních událostí na území Olomouckého kraje spolupracuje s OE při
sledování programů a výzev příslušných ústředních správních orgánů k obnově
obecního a krajského majetku, při sběru podkladů a při zpracovávání výzev
za Olomoucký kraj,
 poskytuje právnímu oddělení veškerou jím požadovanou součinnost v souvislosti
s poskytováním informací a vydáváním rozhodnutí dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti týkající
se působnosti oddělení,
 poskytuje ústní informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se působnosti oddělení,
 vyřizuje stížnosti v rozsahu působnosti oddělení.
Oddělení právní
Samostatná působnost:
 zajišťuje na žádost právní konzultace pro odbory KÚOK,
 zastupuje úřad v řízeních před soudem, v případě zvlášť složitých jednání zajišťuje
zastupování, s výjimkou soudního přezkumu správních rozhodnutí jiných odborů,
 v souladu s vnitřními předpisy zpracovává stanoviska ke smlouvám uzavíraným
Olomouckým krajem, případně zpracovává smlouvy,
 zpracovává návrhy vnitřních norem v oblasti své působnosti,
 obstarává stanoviska k záměrům Olomouckého kraje poskytnout nové systémy
podpor nebo upravit stávající podpory, a to ve vztahu ke znakům veřejné podpory
vymezené v čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie a v judikatuře Soudního
dvora Evropské unie,
 poskytuje poradenské a konzultační služby orgánům kraje v problematice
poskytování veřejných podpor,
 zajišťuje poskytování informací Olomouckým krajem jako povinným subjektem dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů na základě písemných žádostí o informace a vydává rozhodnutí dle tohoto
zákona,
 vede evidenci informací poskytovaných dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 poskytuje metodickou pomoc zaměstnancům zařazeným do Krajského úřadu
Olomouckého kraje ve věcech zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů při vyřizování žádostí o informace,
 zpracovává Výroční zprávu KÚOK dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 poskytuje metodickou pomoc členům orgánů Olomouckého kraje, zaměstnancům
zařazeným do Krajského úřadu Olomouckého kraje a zaměstnancům
příspěvkových organizací ve věcech zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve
znění pozdějších předpisů,
 vyřizuje stížnosti v rozsahu působnosti oddělení,
 zajišťuje evidenci a uveřejňování příslušných smluv a objednávek v souladu
s platnými právními předpisy a předpisy úřadu,
 vede Sbírku zákonů a umožňuje nahlížení do Sbírky zákonů,
 vede Sbírku mezinárodních smluv a umožňuje nahlížení do Sbírky mezinárodních
smluv.

Přenesená působnost:
 zajišťuje poskytování informací Olomouckým krajem jako povinným subjektem dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů na základě písemných žádostí o informace a vydává rozhodnutí dle tohoto
zákona (ústní informace poskytují věcně příslušné odbory).
Oddělení správních činností
Samostatná působnost:
 vydává potvrzení potřebná pro uplatnění práva v cizině dle ustanovení § 15a zákona
o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
 posuzuje návrhy právních předpisů navrhované ústředními správními úřady,
 ve spolupráci s příslušnými odbory zabezpečuje konání krajského referenda podle
zákona č. 118/2010 Sb. o krajském referendu,
 zajišťuje aktuálnost údajů na informačním portálu pro občany.
Přenesená působnost:
 registruje svazky obcí a vede rejstřík svazku obcí,
 provádí činnost editora základního registru, a to registru osob, v souvislosti
s vedením rejstříku svazku obcí,
 vykonává veškeré činnosti krajského úřadu na úseku státního občanství,
 je správním orgánem druhého stupně na úseku evidence obyvatel, občanských
průkazů a cestovních dokladů,
 vykonává úkoly krajského úřadu na úseku evidence obyvatel,
 vykonává činnost krajského úřadu na úseku matrik,
 provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu,
 je správním orgánem druhého stupně v řízení o přestupcích na úseku matrik, jména
a příjmení,
 provádí kontrolu na úseku činností v působnosti oddělení,
 provádí metodickou činnost v oblasti působnosti oddělení,
 plní úkoly krajského úřadu na úseku voleb podle platné právní úpravy, s výjimkou
úkolů spojených s financováním voleb,
 poskytuje podklady pro vydání osvědčení o zvolení členem zastupitelstva kraje
(osobní údaje zvolených zastupitelů včetně rodného čísla),
 provádí identifikaci pro povinnou osobu podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
ve znění pozdějších předpisů,
 je správním orgánem druhého stupně v řízení o přestupcích na úseku občanských
průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatel a rodných čísel,
 je správním orgánem druhého stupně v řízení o přestupcích na úseku přestupků
v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu,
 je správním orgánem v řízení o správních deliktech na úseku správních deliktů
v souvislosti s konáním volby prezidenta a voleb do zastupitelstev obcí,
zastupitelstev krajů, Parlamentu ČR a Evropského parlamentu,
 je správním orgánem v řízení o přestupcích na úseku přestupků v souvislosti
s konáním volby prezidenta a voleb do zastupitelstev obcí, zastupitelstev krajů,
Parlamentu ČR a Evropského parlamentu,

 je správním orgánem druhého stupně v řízení o přestupcích na úseku přestupků
v souvislosti s konáním místního referenda,
 plní úkoly krajského úřadu podle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu
nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů
(zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů,
 je správním orgánem druhého stupně na úseku označování budov popisnými nebo
evidenčními čísly dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů,
 poskytuje právnímu oddělení veškerou jím požadovanou součinnost v souvislosti
s poskytováním informací a vydáváním rozhodnutí dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti týkající
se působnosti oddělení,
 poskytuje ústní informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se působnosti oddělení,
 rozhoduje o stížnostech a odvoláních podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je-li předmětem řízení
rozhodnutí nebo postup obce v přenesené působnosti, v oblasti týkající se
působnosti oddělení,
 vybírá správní poplatky související s činností oddělení,
 vydává ověřené výstupy z centrálních evidencí a rejstříků (CzechPOINT) podle
zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 provádí autorizovanou konverzi dokumentů dle zákona č. 300/2008 Sb.,
o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších
předpisů,
 vyřizuje stížnosti v rozsahu působnosti oddělení.
Oddělení legislativy a dozoru
Samostatná působnost:
 ve spolupráci s ostatními útvary úřadu navrhuje a zpracovává právní předpisy
vydávané krajem,
 zajišťuje vydání Věstníku právních předpisů kraje,
 eviduje, koordinuje a zpracovává konečná stanoviska kraje k návrhům právních
předpisů s celostátní působností v souladu s legislativními pravidly vlády,
 vede evidenci právních předpisů kraje,
 vede evidenci zaslaných usnesení vlády, o obsahu informuje dotčené orgány kraje,
zpracovává návrhy úkolových listů, předává uložené úkoly dotčeným odborům a
eviduje oznámení dotčených odborů o jejich plnění,
 zabezpečuje legislativně technické práce související se zákonodárnou iniciativou
Olomouckého kraje,
 zpracovává stanoviska odboru k návrhům vnitřních norem úřadu, posuzuje vnitřní
normy
z hlediska
jejich
zákonnosti
a
upozorňuje
ředitele
KÚOK
na rozpory vnitřních norem s právními předpisy a jinými vnitřními normami,
 vede centrální evidenci řídících aktů úřadu, směrnic, koordinuje jejich tvorbu
a zajišťuje jejich zveřejňování,
 přešetřuje způsob vyřízení stížností ze strany obcí podle § 175 správního řádu,
spadá-li vyřízení stížnosti do samostatné působnosti obce,

 rozhoduje o stížnostech a odvoláních podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je-li předmětem řízení
rozhodnutí nebo postup obce v samostatné působnosti,
 poskytuje právnímu oddělení veškerou jím požadovanou součinnost v souvislosti
s poskytováním informací a vydáváním rozhodnutí dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti týkající
se působnosti oddělení,
 poskytuje ústní informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se působnosti oddělení,
 zprostředkovává komunikaci orgánů kraje s ústředními orgány státní správy
prostřednictvím systému Elektronické knihovny legislativního procesu (eKLEP)
provozovaného Úřadem vlády.
Přenesená působnost:
 zpracovává na podnět orgánů kraje a třetích subjektů návrhy právních předpisů
Olomouckého kraje vydávaných v přenesené působnosti kraje, nespadá-li
upravovaná oblast věcně do působnosti jiného odboru,
 spolupracuje s ostatními odbory při přípravě podkladů pro nápravu nesprávných
opatření obcí,
 poskytuje odbornou a konzultační pomoc obcím v oblasti přípravy a vydávání
nařízení obce a aplikace zákona o obcích související s výkonem přenesené
působnosti obcí,
 vykonává komplexní dozor nad výkonem přenesené působnosti obcí s výjimkou
správních rozhodnutí vydaných orgány obcí v přenesené působnosti,
 zpracovává návrhy Ústavnímu soudu na zrušení nezákonného nařízení obce,
 vydává rozhodnutí o oddělení části obce podle § 22 zákona o obcích,
 rozhoduje podle § 65 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
o výkonu přenesené působnosti obcí, o zveřejňování obsahu úřední desky obcí
způsobem umožňujícím dálkový přístup a o zajištění přijímání podání v elektronické
podobě obcemi v případech, kdy zákon o obcích předpokládá jmenování správce
obce,
 poskytuje právnímu oddělení veškerou jím požadovanou součinnost v souvislosti
s poskytováním informací a vydáváním rozhodnutí dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti týkající
se působnosti oddělení,
 poskytuje ústní informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se působnosti oddělení,
 podílí se na vyřizování stížností v rozsahu působnosti oddělení.
Oddělení přestupkové
Samostatná působnost:
 ukládá pokuty za porušení povinností stanovených právním předpisem kraje dle
zákona o krajích, není-li porušení povinnosti v působnosti jiného odboru,
 posuzuje návrhy právních předpisů navrhované ústředními správními úřady.
Přenesená působnost:
 je správním orgánem prvního stupně v řízení o přestupcích podle zákona
č. 312/2001 Sb., o státních hranicích

 je správním orgánem druhého stupně v řízení o přestupcích podle ustanovení § 21
s výjimkou přestupků podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. b, c, g, ch), spáchaných
na úseku státní správy v působnosti jiného odboru, § 21a, § 42, § 43, § 44, § 44a,
§ 46 s výjimkou přestupků podle ustanovení § 46 odst. 1 spáchaných porušením
povinnosti stanovené zvláštním právním předpisem na úseku státní správy
v působnosti jiného odboru, § 47/1a) - h), § 47a, § 47b, § 48 s výjimkou přestupků
podle ustanovení § 48 spáchaných porušením povinnosti stanovené zvláštním
právním předpisem na úseku státní správy v působnosti jiného odboru, § 49, § 50
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
 je správním orgánem druhého stupně v řízení o přestupcích podle ustanovení § 2
s výjimkou přestupků podle ustanovení § 2 odst. 2 písm. a, b, e, f, h) a § 2 odst. 3
písm. a, b, e, f) spáchaných na úseku státní správy v působnosti jiného odboru, § 3,
§ 4 s výjimkou přestupků spáchaných porušením povinnosti na úseku státní správy
v působnosti jiného odboru, § 5, § 6, § 7, § 8 zákona č. 251/2016 Sb.,
o některých přestupcích,
 provádí zápis pravomocných rozhodnutí o přestupku podle § 5, § 7 a § 8 zákona
č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích do evidence přestupků
 je správním orgánem druhého stupně v řízení o přestupcích podle zákona
č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím a zákona č. 352/2001 Sb., o užívání
státních symbolů České republiky,
 je správním orgánem druhého stupně v řízení o přestupcích podle § 101 zákona
č. 273/2008 Sb., o Policii ČR,
 je správním orgánem druhého stupně v řízení o přestupcích podle § 66d zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, není-li řízení o přestupku v působnosti jiného odboru,
 je správním orgánem druhého stupně v řízení o přestupcích podle zákona
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů,
 je správním orgánem druhého stupně v řízení o přestupku podle § 64 odst. 1 písm.
c) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky,
 provádí zápis pravomocných rozhodnutí o přestupku podle § 64 odst. 1 písm. c)
zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky do evidence
přestupků,
 je správním orgánem druhého stupně v řízení podle hlavy V. zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů (zákon o silničním provozu),
 rozhoduje o stížnostech a odvoláních podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je-li předmětem řízení
rozhodnutí nebo postup obce v přenesené působnosti, v oblasti týkající se
působnosti oddělení
 zajišťuje nápravu nesprávných opatření vydaných podřízenými správními orgány
a v řízení o mimořádných opravných prostředcích přezkoumává zákonnost
rozhodnutí vydaných podřízenými správními orgány,
 činí opatření proti nečinnosti podřízených správních orgánů podle ustanovení
§ 80 správního řádu,
 na úseku přestupkové agendy vydává rozhodnutí o převodu výkonu přenesené
působnosti podle ustanovení § 65 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve spojení
s ustanovením § 7 odst. 2 zákona o obcích,
 uděluje souhlas krajského úřadu k uzavření, změně a zrušení veřejnoprávních
smluv, o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků a o plnění úkolů obecní
policie,

 zveřejňuje schválené veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti
na úseku přestupků a o plnění úkolů obecní policie a jejich změny na úřední desce
krajského úřadu,
 poskytuje právnímu oddělení veškerou jím požadovanou součinnost v souvislosti
s poskytováním informací a vydáváním rozhodnutí dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti týkající
se působnosti oddělení,
 poskytuje ústní informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se působnosti oddělení,
 vyřizuje stížnosti v rozsahu působnosti oddělení,
 provádí metodickou činnost vůči obcím v rozsahu působnosti oddělení,
 provádí konzultační činnost v celém rozsahu působnosti oddělení,
 provádí kontrolní činnost v celém rozsahu působnosti oddělení.
Oddělení Krajský živnostenský úřad
Samostatná působnost:
 posuzuje návrhy právních předpisů navrhované ústředními správními úřady.
Přenesená působnost:
 vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnost, a to včetně výkonu
funkce centrálních registračních míst, vůči obecním živnostenským úřadům
ve správním obvodu Olomouckého kraje; obecním živnostenským úřadům
ve svém správním obvodu může nařídit provedení živnostenské kontroly,
 vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnost výkonu funkce
jednotného kontaktního místa vůči Magistrátu města Olomouce,
 rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím obecních živnostenských úřadů
ve svém správním obvodu,
 přezkoumává pravomocná rozhodnutí obecních živnostenských úřadů ve svém
správním obvodu,
 provádí zápis pravomocných rozhodnutí o přestupku podle § 35 odst. 5 zákona
č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými vlivy návykových látek, ve znění
pozdějších předpisů, do evidence přestupků,
 spolupracuje na úseku živnostenského podnikání s příslušnými správními úřady,
v jejichž působnosti jsou odvětví, ve kterých se provozuje živnostenské podnikání,
s hospodářskými komorami, podnikatelskými svazy a sdruženími,
 vyžaduje od ústředních správních úřadů potřebná stanoviska a vyjádření,
 je provozovatelem živnostenského rejstříku podle § 3 odst. 1 písm. e) zákona
č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
a v rozsahu § 60 odst. 4, a 5 a 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání, ve znění pozdějších předpisů,
 vykonává dozor nad dodržováním zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, dle příslušnosti stanovené § 7
písm. i) citovaného zákona,
 v řízení o přestupcích ukládá správní tresty za porušení povinností stanovených
zákonem o regulaci reklamy,
 v rámci zákona o regulaci reklamy si vyžaduje odborná stanoviska od příslušných
orgánů státní správy a profesních sdružení, která působí v oblasti reklamy,

 provádí cenovou kontrolu ve smyslu zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů
České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
 v řízení o přestupcích ukládá správní tresty za porušení cenových předpisů při jím
provedené cenové kontrole,
 poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím Olomouckého kraje v oblasti
cenové kontroly,
 provádí kontrolu výkonu přenesené působnosti obcí Olomouckého kraje v oblasti
cenové kontroly,
 rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím obcí ve věci uložení pokut za porušení
cenových předpisů,
 přezkoumává pravomocná rozhodnutí obcí ve věci uložení pokut za porušení
cenových předpisů,
 vybírá pokuty uložené příkazem na místě podle zákona o regulaci reklamy
a zákona o cenách,
 vykonává působnost krajského úřadu v přenesené působnosti na úseku evidence
zemědělského podnikatele podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění
pozdějších předpisů, včetně metodické a kontrolní činnosti vůči obecním úřadům
obcí s rozšířenou působností na uvedeném úseku,
 ve smyslu § 16a zákona č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve
věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické
osoby, ve znění pozdějších předpisů, vykonává působnost krajského úřadu
v přenesené působnosti na úseku správních činností souvisejících s převody
majetku podle zákona č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým
věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů,
 ukládá pořádkové pokuty podle § 62 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů,
 projednává v prvním a druhém stupni přestupky podle § 15 zákona č. 255/2012 Sb.,
o kontrole (kontrolní řád), v rámci své působnosti,
 v odůvodněných případech přebírá výkon kontroly v postavení nadřízeného
správního orgánu podle § 24 kontrolního řádu,
 provádí řízení o přestupcích jako orgán druhého stupně na úseku podnikání
a na úseku porušování práv k obchodní firmě,
 činí opatření proti nečinnosti podřízených správních orgánů podle § 80 správního
řádu,
 v rámci své působnosti vyměřuje a vybírá správní poplatky podle zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
 v rámci kontrolní činnosti spolupracuje s jinými kontrolními orgány a dalšími orgány
veřejné moci,
 provádí autorizovanou konverzi dokumentů dle zákona č. 300/2008 Sb.,
o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
 vydává ověřené výstupy z centrálních evidencí a rejstříků (CzechPOINT),
a to z obchodního rejstříku a z živnostenského rejstříku, přijímá všechna podání
podle živnostenského zákona a podání žádostí o založení nebo zrušení datové
schránky,
 podílí se na vyřizování stížností a petic v rámci své působnosti,
 rozhoduje o stížnostech a odvoláních podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je-li předmětem řízení

rozhodnutí nebo postup obce v přenesené působnosti, v oblasti týkající se
působnosti oddělení,
 poskytuje právnímu oddělení veškerou jím požadovanou součinnost v souvislosti
s poskytováním informací a vydáváním rozhodnutí dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti týkající
se působnosti oddělení,
 poskytuje ústní informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se působnosti oddělení.
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