MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Odbor živnostenský
Oddělení kontrolně správní

Vaše č. j.:

PID

Č. j.
UMCP1 000726/2015

Vyřizuje / linka
František Dickelt / 209

Datum
05.01.2015

Věc: informace o výsledcích kontrol za rok 2014
Městská část Praha 1, Úřad městské části, Odbor živnostenský, informuje ve smyslu ustanovení § 26
zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o výsledcích kontrol provedených v roce 2014.
1. Informace o počtu kontrol:
Celkový počet kontrol provedených v roce 2014

1332

V roce 2014 bylo provedeno celkem 40 kontrol v součinnosti s dalšími orgány (zejména s Policií
České republiky, Městskou policií hlavního města Prahy či Českou obchodní inspekcí). Dále bylo
provedeno 45 kontrol v nočních hodinách.
2. Informace o zaměření provedených kontrol:
Kontroly prováděné kontrolujícími zdejšího živnostenského odboru jsou zaměřovány na dodržování
živnostenského zákona, zákona o ochraně spotřebitele, zákona o některých podmínkách podnikání
v oblasti cestovního ruchu a dalších zvláštních předpisů vztahujících se na živnostenské podnikání.
Významná část kontrol byla provedena na základě podnětů občanů na podnikatele. V roce 2014 bylo
řešeno celkem 145 podnětů ke kontrole.
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V roce 2014 byly kontroly zaměřeny zejména na následující oblasti:
Prodej lihovin, hostinská činnost a hlukové provozovny

330

Maloobchodní prodejny (smíšené zboží, ovoce a zelenina, potraviny atd.)

194

Pouliční nabídka a prodej zboží a poskytování služeb (tržní řád)

131

Cestovní kanceláře a cestovní agentury

89

Bazary, zastavárny, antikvariáty

37

Masérské, rekondiční a regenerační služby

30

Erotické podniky

11

3. Nejčastěji zjištěná porušení právních předpisů:
Zjištěná porušení:

Počet

Neprokázání právního důvodu užívání prostor sídla1
Povinnosti vztahující se k provozování živnosti
v provozovně2

1

470

Neoznámená provozovna

364

Neoznačená provozovna

271

Neoznačení sídla3

257

Nabídka a prodej zboží a poskytování služeb mimo tržním řádem určená místa4

99

Neoprávněné podnikání (provozování činností bez živnostenského oprávnění)5

73

Nevydávání dokladu o prodeji zboží či poskytnutí služby6

66

Evidenční povinnosti při nákupu použitého zboží7

13

Povinnost stanovená v ustanovení § 31 odst. 2 živnostenského zákona.
Povinnosti vztahující se k provozování živnosti v provozovně upravuje zejména § 17 živnostenského zákona.
3
Povinnost stanovená v ustanovení § 31 odst. 2 živnostenského zákona.
4
Povinnosti stanovené nařízením č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů.
5
§ 61 odst. 3 a § 63 odst. 1 živnostenského zákona.
6
Povinnost stanovená v ustanovení § 31 odst. 14 živnostenského zákona.
7
Povinnosti stanovené v ustanoveních § 31 odst. 4 – 7 živnostenského zákona.
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4. Uložené pokuty a další sankční opatření:
Druh uložené pokuty:

Počet uložených pokut:

Výše uložených pokut

Pokuta v blokovém řízení

173

260.100,-- Kč

Pokuta ve správním řízení

205

2,165.000,-- Kč

Celkem uložených pokut

378

2,425.100,-- Kč

Dále bylo v roce 2014 zdejším odborem vedeno celkem 42 řízení ve věci pozastavení provozování
živnosti a 519 řízení ve věci zrušení živnostenského oprávnění (zejména z důvodu porušení
povinnosti prokázat na žádost živnostenského úřadu právní důvod pro užívání prostor sídla).

Mgr. Tatiana Kunštátová
vedoucí živnostenského odboru

3/3

