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Věc: plán kontrol na rok 2021 

 

V souladu s ustanovením § 27 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), byl zpracován 

následující plán kontrol, které budou realizovány zdejším živnostenským odborem v průběhu  

roku 2021.  

 

Kontroly budou prováděny s ohledem na aktuální vývoj pandemické situace a návazných opatřeních 

omezujících podnikatelskou činnost. Činnost kontrolního oddělení bude prováděna rovněž 

v součinnosti Českou obchodní inspekcí, Celní správou, Městskou policií hlavního města Prahy, 

Policií České republiky, Hygienickou stanicí hlavního města Prahy a dalšími orgány. 

 

 

1. Kontroly oprávněnosti podnikatelů provozovat živnosti 

 

Kontroly podnikatelů provozujících činnosti, které jsou předmětem živností, bez živnostenských 

oprávnění – případy tzv. „neoprávněného podnikání". 

 

2. Kontroly sídel podnikatelů 

 

S ohledem na množství podnikatelů, kteří mají v centrální části hlavního města Prahy umístěno 

sídlo, budou prováděny kontroly zaměřené na plnění povinnosti vztahující se k sídlu (§ 31 odst. 

2 živnostenského zákona), tj. povinnosti označit zákonem předepsaným způsobem sídlo. 

 

3. Kontroly v provozovnách podnikatelů 

 

 kontroly podnikatelů, kteří provozují reglementované živnosti, zejména podnikatelů 

provozujících: 

o ohlašovací řemeslnou živnost Hostinská činnost; 

o koncesované živnosti Provozování cestovní kanceláře - pořádání   zájezdů, - 

zprostředkování spojených cestovních služeb; 

o živnosti, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami 

splňujícími odbornou způsobilost (§ 7 odst. 6 živnostenského zákona); 

 kontroly provozovatelů cestovních agentur; 

 kontroly bazarů a zastaváren; 

 kontroly provozoven, v nichž dochází k nákupu a prodeji kulturních památek nebo 

předmětů kulturní hodnoty; 
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 kontroly všech typů ubytovacích zařízení, včetně poskytovatelů ubytovacích služeb 

prostřednictvím webových platforem; 

 kontroly podnikajících cizinců; 

 kontroly nových provozoven; 

 kontroly erotických podniků. 

 

4. Kontroly podnikatelů, kteří realizují svou podnikatelskou činnost na území Prahy 1 

 

Kontroly provozovatelů koncesované živnosti „Silniční motorová doprava“ (zejména 

taxislužby). 

 

Kontroly provozovatelů živnosti ohlašovací volné „Výroba, obchod a služby neuvedené 

v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, oboru činnosti č. 71 – „Provozování cestovní 

agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu“ (průvodců) se zaměřením na 

kontrolu povinností stanovených zákonem č. 117/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 

Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další 

související zákony. 

 

Kontroly poskytovatelů služeb ve smyslu § 69a živnostenského zákona. 

 

5. Kontroly na základě podnětů občanů 

 

Významná část kontrol je prováděna na základě podnětů či stížností občanů na podnikatele (v 

roce 2019 a 2020 bylo zdejším odborem řešeno celkem 268 podnětů ke kontrole). 

 

 

I v roce 2021 budou prováděny kontroly na základě pokynů Ministerstva průmyslu a obchodu, 

Magistrátu hlavního města Prahy, přičemž budou nadále pokračovat kontroly poskytovatelů 

ubytovacích služeb nabízených prostřednictvím webových platforem. 

 

Zpracovaný plán živnostenských kontrol na rok 2021 lze změnit či doplnit na základě 

písemného dodatku schváleného vedoucí živnostenského odboru. 

 

 

 

 

 

 

 

    Mgr. Tatiana Kunštátová 

vedoucí živnostenského odboru 

 


