Městská část Praha 20
Úřad městské části Praha 20
Odbor živnostenský a občanskosprávních agend
Jívanská 647, 193 00 Praha-Horní Počernice, tel: 271 071 711

Informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2019 oddělením kontroly a registrace agendy
živnostenské
Městská část Praha 20, Úřad městské části, Odbor živnostenský a občanskoprávních agend informuje
v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o výsledcích kontrol
provedených v roce 2019.
Kontroly byly zaměřeny na dodržování povinností stanovených zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též „ŽZ“) a ustanoveními zvláštních
předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání.
1. Počet kontrol
Celkový počet kontrol:

117

Z toho
Maloobchodní prodejny
Prodej lihovin, hostinská činnost, hlukové provozovny
Kontroly v sídlech podnikatelů, ověření sídel podnikatelů
Pouliční nabídka a prodej zboží a poskytování služeb, stánkový prodej
Cestovní kanceláře a cestovní agentury
Masážní, kosmetické, kadeřnické a tetovací salony
Poskytování ubytovacích služeb v hotelech a jiných zařízeních
Bazary, zastavárny, antikvariáty
Tržní řád
Taxislužba
Ostatní

17
3
59
0
0
2
2
1
0
0
33

Počet kontrol provedených ve spolupráci s ČOI

7

V roce 2019 obdržel zdejší odbor 14 podnětů ke kontrole či zahájení řízení.
2. Uložené pokuty a další sankční opatření
Počet
29
6
18
0

Příkaz na místě
Pokuty v řízení o přestupku
Zrušení živnostenského oprávnění
Pozastavení provozování živnosti

Výše (v Kč)
30 700
82 000

3. Nejčastější zjištěná porušení právních předpisů
-

neoznačení sídla podnikání v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 ŽZ;
neoznámení zahájení či ukončení provozování živnosti v provozovně podle § 17 odst. 3 ŽZ;
neoznačení provozovny stanovenými údaji podle § 17 odst. 7, 8, 9 ŽZ;
neprokázání právního důvodu pro užívání prostor podle § 31 odst. 2 ŽZ;
neoprávněné podnikání;
neposkytnutí součinnosti při výkonu kontroly či nepředložení dokladů prokazující provozování živnosti.

V Praze 12. února 2020
Ing. Milan Hejkrlík
vedoucí odboru živnostenského
a občanskosprávních agend
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