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Zveřejnění informace v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., 

o kontrole (kontrolní řád) platného znění, o kontrolách provedených 

Odborem živnostenským a občanskosprávních agend, oddělení kontroly 

Úřadu městské části Praha 5 za rok 2016 
 

Městská část, Úřad městské části Praha 5, odbor živnostenský a občanskosprávních agend 

informuje o výsledcích kontrol provedených v roce 2016: 

 

I. Informace o počtu provedených kontrol: 

 

 celkový počet kontrol  357 

- z toho místní zjištění 124 

 

  kontroly provedené v součinnosti 

  zejména s Policií ČR, ČOI, Hygienickou  

  stanicí hl.m.Prahy   19 

   

  kontroly provedené v nočních hodinách   11 

 

II. Informace o zaměření provedených kontrol: 

 

 Maloobchod, velkoobchod  

 (zejména potraviny, večerky, 

 prodejny spotřebního zboží)   86 

 

 Hostinská činnost, prodej lihovin   42 

 

 Cestovní kanceláře a agentury     8 

  

 Bazary, zastavárny, antikvariáty     6 

 

 Ubytovací služby       2 

 

 Služby: kadeřnictví, kosmetické 

  a tetovací salony, solária   34 

 

 kontroly zaměřené na dodržování přilohy č. 5  

 živnostenského zákona – odborná způsobilost 

 zaměstnanců   33 

 

 stánkový prodej     2 

 

Kontroly byly ve sledovaném období zaměřeny zejména na dodržování zákona č. 455/1991 Sb., 

o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně 

spotřebitele, zákona č. 379/2005 Sb., zákon o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými 
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tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, 

zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některý činností v oblasti 

cestovního ruchu a dalších zvláštních přepisů souvisejících s živnostenským podnikáním.  

 

V roce 2016 bylo řešeno celkem 22 podnětů ke kontrole na základě podání občanů. 

 

III. Zjištěná porušení právních předpisů: 

 

 zjištěná porušení celkem: 97  

- z toho nejčastěji: 

neoznámení zahájení/ukončení  

činnosti v provozovně 

(§17 odst. 3 živnostenského zák.) 38 

 

neoznačení provozovny 

zákonem stanovenými údaji 

(§17 odst. 7,8 živnostenského zák.) 25 

 

doklad o prodeji zboží nebo poskytnutí 

služby neměl stanovené náležitosti 

(§31 odst. 14 živnostenského zák.) 13 

 

provoz živnosti bez živnostenského  

oprávnění (tzv. „neoprávněné podnikání“)     
(§61 odst. 3 a §63 odst. 1 živnostenského zák.)    2 

 

IV. Počet pokut a dalších sankčních opatření 

 

 Z celkového počtu 97 kontrolních zjištění bylo uloženo: 

- počet blokových pokut    61 

     v celkové výši v Kč        101.000,-   

- počet pokut uložených  

ve správním řízení                     9 

v celkové výši v Kč           42.000,- 

V roce 2016 bylo vedeno celkem 29 řízení ve věci pozastavení provozování živnosti a 328 

řízení ve věci zrušení živnostenských oprávnění u celkem 136 podnikatelských subjektů a to 

zejména z důvodu porušení povinnosti prokázat na žádost živnostenského úřadu právní důvod 

pro užívání prostor sídla.                                               

    

 

 

   Bc. Josef Žebera,  

                                             vedoucí odboru živnostenského  

                                               a občanskosprávních agend 
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