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Informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2020 odborem živnostenským 
a občanskosprávních agend 
 
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 2020. 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. Celkový počet 
živnostenských kontrol negativně ovlivnila celosvětová pandemie COVID-19 a navazují krizová opatření 
Vlády ČR ve vztahu k činnosti správních orgánů. 
 
1. Počet kontrol 
 
Celkový počet kontrol:          68 
 
Z toho 

Maloobchodní prodejny 8 
Prodej lihovin, hostinská činnost, hlukové provozovny 3 
Kontroly v sídlech podnikatelů, ověření sídel podnikatelů 24 
Poskytování ubytovacích služeb v hotelech a jiných zařízeních 9 
Ostatní 24 

 
Společně s Českou obchodní inspekcí bylo provedeno 5 kontrolních akcí. 
 
V roce 2020 obdržel zdejší odbor 6 podnětů ke kontrole. 
 
2. Uložené pokuty a další sankční opatření 
 
V roce 2020 udělil odbor živnostenský a občanskoprávní ÚMČ Praha 20 celkem 55 pokut za porušení 
povinností stanovených živnostenským zákonem a dalšími právními předpisy v kontrolní působnosti 
živnostenského úřadu v celkové výši 264 050 Kč.  
 
Z důvodu porušení povinnosti stanovených živnostenským zákonem bylo rozhodnuto o zrušení 40 
živnostenských oprávnění (ve všech případech se jednalo o nedoložení právního důvodu užívání prostor 
sídla na žádost živnostenského úřadu). 
 
3. Nejčastější zjištěná porušení právních předpisů 
 

- neoznačení sídla podnikání v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 živnost. zákona; 

- neoznámení zahájení či ukončení provozování živnosti v provozovně podle § 17 odst. 3 živnost. 
zákona; 

- neoznačení provozovny stanovenými údaji podle § 17 odst. 7, 8, 9 živnost. zákona; 

- neoprávněné podnikání; 

- neposkytnutí součinnosti při výkonu kontroly či nepředložení dokladů prokazující provozování živnosti. 
 
 
V Praze 10. února 2021 
 
 Ing. Milan Hejkrlík 
 vedoucí odboru živnostenského 
 a občanskosprávních agend 
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