
Informace o výsledcích kontrol za rok 2017 

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 2017. 

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, ve znění pozdějších předpisů a 

po jeho zrušení  kontrolu povinností dle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před 

škodlivými účinky návykových látek; 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 byly prováděny dle plánu kontrol, dále z úřední povinnosti na základě vlastních 

zjištění, podnětů ostatních orgánů státního dozoru a na základě podnětů fyzických a 

právnických osob. 

 

Živnostenský odbor řešil celkově 431 kontrolních případů. Ve spolupráci s dalšími orgány 

dozoru bylo provedeno 12 kontrol. 

Živnostenský odbor se dále zabýval podněty ze strany občanů (obdržel 28 podnětů 

k prošetření). Dále se zabýval podněty jiných orgánů státní správy. 

Nejčastějšími pochybeními bylo neoznačení sídla podnikatele zákonnými údaji, neprokázání 

právního důvodu pro užívání prostor, v nichž má podnikatel umístěno sídlo, neoznámení 

zahájení či ukončení provozování živnosti v provozovně předem živnostenskému úřadu, 

neoznámení adresy místa, kde lze vypořádat případné závazky při ukončení činnosti 

v provozovně, neoznačení provozovny zákonnými údaji, nevydání dokladu o prodeji zboží či 

poskytnutí služby, neustanovení odpovědného zástupce. 

Na základě kontrolních zjištění živnostenský odbor ÚMČ Praha 9 uložil celkem 109 pokut, 

z toho 99 v blokovém/příkazovém řízení, v 17 případech byla uložena sankce ve 

správním/přestupkovém řízení. Dále bylo ve 49 případech zrušeno ve správním řízení 

živnostenské oprávnění.  

 


