
Informace o výsledcích kontrol za rok 2016 

Městská část Praha 9, Úřad městské části, Odbor živnostenský informuje ve smyslu 
ustanovení § 26 zákona 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o výsledcích kontrol 
provedených v roce 2016. 

Kontroly byly zaměřeny především na dodržování povinností stanovených zákonem č. 
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a ustanoveními dalších zvláštních předpisů vztahujících se na živnostenské 
podnikání (např. zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými 
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění 
pozdějších předpisů; zákon č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných 
provozoven v noční době; zákon č. 377/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění 
pozdějších předpisů; zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších 
předpisů). 
Kontroly jsou prováděny dle schváleného plánu kontrol, dále z úřední povinnosti na základě 
vlastních zjištění, podnětů ostatních orgánů státního dozoru a na základě podnětů fyzických 
a právnických osob. 

 

Informace o počtu kontrol: počet 

Celkový počet kontrol provedených v roce 2016 461 

Kontroly v součinnosti s dalšími orgány (Policie ČR, Česká obchodní inspekce, 
Odbor životního prostředí a dopravy). 

15 

Kontroly provedené na základě přijatých podnětů občanů na podnikatele 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nejčastěji zjištěná porušení právních předpisů: počet 

Neprokázání právního důvodu užívání sídla1 33 

Neoznačení sídla2 37 

Neohlášení zahájení a ukončení provozovny předem živnostenskému úřadu3  49 

Nahlášení adresy pro vypořádání závazků4 6 

Neoznačení provozovny předepsanými údaji5 11 

Nevydání dokladu o prodeji zboží či poskytnutí služby6 9 

Pozastavení provozování živnosti7 0 

Neustanovení odpovědného zástupce8 3 

Neoprávněné podnikání (provozování činností bez živnostenského oprávnění)9 2 

 

 

Uložené pokuty a další sankční opatření: 

Druh uložené pokuty: Počet uložených 
pokut: 

Výše uložených 
pokut: 

Pokuta v blokovém řízení 108 109.700,- 
Pokuta ve správním řízení 37 259.000,- 
Celkem uložených pokut 145 368.700,- 

 

- Dále bylo postoupeno 44 zjištění na místně příslušný živnostenský úřad. 

 

 

 

 

                                                            
1 Povinnost stanovená v ustanovení § 31 odst. 2 živnostenského zákona 
2 Povinnost stanovená v ustanovení § 31 odst. 2 živnostenského zákona 
3 Povinnost stanovená v ustanovení § 17 odst. 3 živnostenského zákona 
4 Povinnost stanovená v ustanovení § 31 odst. 16 živnostenského zákona 
5 Povinnost stanovená § 17 odst. 7 a 8 živnostenského zákona 
6 Povinnost stanovená v ustanovení § 31 odst. 14 živnostenského zákona 
7 Podle ust. § 58 odst. 3 živnostenského zákona 
8 Podle § 11 odst. 8 živnostenského zákona 
9 Podle § 61 odst. 3, písm. c) a § 63 odst. 1, písm. b) živnostenského zákona 


