Veřejné informace o kontrolách živnostenského odboru pro rok 2014
Informace o uskutečněných kontrolách odborem živnostenským Úřad městské části
Praha 4 dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
Odbor živnostenský provedl za rok 2014 celkem 619 kontrol. Předmětem kontrolní činnosti
byl dozor nad plněním těchto zákonů:








zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání,
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,
zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu,
zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami,
zákona č.159/1999 Sb., o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu,
dodržování nařízení č.9/2011 Sb., hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád.

Živnostenské kontroly byly mimo jiné zaměřeny na hostinskou činnost a prodej lihovin, kdy
je provozovatel povinen na místech prodeje alkoholických nápojů umístit pro kupujícího
viditelný text zákazu prodeje osobám mladším 18 let a u vstupu do provozovny viditelně
označit kuřácká, nekuřácká zařízení, dále zastavárenskou činnost a maloobchod s použitým
zbožím, cestovní kanceláře a cestovní agentury, maloobchodní prodejny- ovoce zelenina,
smíšené zboží, potraviny, kadeřnické a kosmetické služby, provozování solárií, pedikúra,
manikúra, ostrahu majetku a osob.
S ohledem na povinnost prodejců lihu a lihovin mít od 18. 4. 2014 k prodeji příslušnou
koncesní listinu bylo prověřeno 150 podnikatelských subjektů.
Během celého roku 2014 probíhaly kontroly na základě podnětů nejen živnostenských úřadů,
ale také dalších institucí a stížností občanů, kterých bylo v roce 2014 celkem 95.
Při výkonu dozorové činnosti byly v součinnosti s Policií České republiky, Městskou policií
hl. m. Prahy a Českou obchodní inspekcí provedeny kontroly u 14 podnikatelských subjektů.
Z výsledků uskutečněných kontrol vyplynulo, že nejčastěji podnikatelé neplní svou povinnost
zakotvenou v § 17 živnostenského zákona, tj. předem oznámit živnostenskému úřadu
zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně, neoznačí provozovnu zákonem
stanovenými údaji a povinnost stanovenou § 31 odst. 14 živnostenského zákona, tj. vydané
doklady na žádost zákazníka neobsahují zákonem stanovené údaje. Dalším zjištěním je
neprokázání právního důvodu pro užívání prostor, v nichž má podnikatel na území České
republiky sídlo, provozování činností bez živnostenského oprávnění – neoprávněné podnikání
porušení § 63 odst. 1 živnostenského zákona.
V roce 2014 bylo uloženo 136 pokut ve správním a blokovém řízení s celkovou částkou
uložených pokut 572 900, Kč. (v blokovém řízení 83 pokut v částce 51.900 Kč, ve správním
řízení 53 pokut v částce 521.000,- Kč. Správním oddělením bylo v roce 2014 vedeno 180
sankčních řízení ve věci zrušení živnostenského oprávnění a 44 řízení ve věci sankčního
pozastavení živnostenského oprávnění.

