
Zveřejnění informací o výsledcích vykonaných kontrol, kontrolní  

činnosti živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 21  

v Újezdě nad Lesy za rok 2019 v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 

Sb., zákon o kontrole, v platném znění.   
 

Živnostenský úřad vykonává živnostenskou kontrolu na základě zmocnění uvedeném v § 2 odst. 1 

zákona Č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v rozsahu vymezeném ustanovením § 60 a, a § 69 

a zákona Č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.  

Dále živnostenský úřad provádí dozor v oblastech právní úpravy jako je např.:  

zákon Č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, 

ve znění pozdějších předpisů, zákon Č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších  

předpisů, zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 

307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 159/1999 Sb., o 

některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, 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. 

252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.  

Kontrolní orgán vykonával svou kontrolní činnost na základě podnětů institucí veřejné správy a 

správních orgánů, zejména se zabýval podněty podanými občany. Prováděl namátkové kontroly na 

tržnicích, jednorázových prodejních akcích i periodické kontroly supermarketů. Živnostenský úřad 

prováděl kontrolu sídel (doložení právního důvodu k užívání prostor) fyzických a právnických osob. Ve 

spolupráci s MHMP živnostenský odbor provedl kontroly na ubytovací služby v našem obvodu ve 

spojitosti s poskytováním služeb AIRBNB. Dále proběhla řada kontrol zaměřená na hlídací centra a 

soukromé mateřské školky. 

U fyzických osob pak nejčastěji při změně bydliště podnikatele, pokud bylo odlišné od sídla – místa 

podnikání. Kontrolní orgán živnostenského úřadu provedl třináct kontrol ve spolupráci s Českou 

obchodní inspekcí v oblasti kontroly na ochranu spotřebitele. V těchto kontrolách se zaměřil na 

správné účtování ceny, označení výrobků českými popisy a kvalitu poskytovaných služeb. 

Živnostenský úřad ÚMČ Praha 21 spolupracoval s jinými orgány státní správy, finančními úřady, úřady 

práce, správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, městskou policií, policií ČR, 

Inspektorátem práce a cizineckou policií například v dohledávání cizinců poskytujících služby 

společnosti UBER.  

 

Státní odborný dozor v oblasti silniční dopravy podle zákona Č. 111/1994 Sb., 

o silniční dopravě:   

Nejčastější zjištěná pochybení:  

Oproti roku 2018 stávající podnikatelé v dopravě (evidujeme 41 aktivních podnikatelů z 242 vydaných 

koncesí na dopravu nákladní i osobní) doložili v zákonem stanovené lhůtě finanční způsobilost. To 

znamená, že loňské nejčastější porušení zákona, tj. nedoložení finanční způsobilosti, které vedlo ke 

změně rozsahu předmětu podnikání (snížení hmotnosti do 3,5 tuny) nebo ke zrušení koncese, se 

letos neopakovalo. 



Další evidovaná porušení zákona: 

Nevedení záznamů o přepravě po dobu nejméně jednoho roku od ukončení přepravy. 

Neúplné či nesprávné vyplnění záznamů o přepravě. 

 

 

Předmět (oblast) kontroly Právnické 
osoby 

Fyzické osoby Celkem 

počet provedených kontrol 

Státní odborný dozor v oblasti dopravy podle 
zákona č.  111/1994 Sb., o silniční dopravě   
 

   

Ve věcech nesplnění podmínek finanční 
způsobilosti dle § 8 odst.1 a 2 zákona Č. 
111/1994 Sb., o silniční dopravě  

5 6 11 

    

    

 

 Kontroly dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání   

 

 Předmět (oblast) kontroly Právnické 
osoby 

Fyzické 
osoby 

Celkem 

počet provedených kontrol 

Zákon Č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání   36 45 81 

Zákon Č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele   7 9 16 

Zákon Č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami 
působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými 
návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů  
 

16 19 35 

    

 

Oblasti kontrol: 

živnost volná – obor činností – velkoobchod a maloobchod, zprostředkování obchodu a služeb, 

zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím, ubytovací služby, provozování cestovní 

agentury, nakládání s odpady (vyjma nebezpečných), přípravné a dokončovací stavební práce, služby 

v oblasti administrativní správy, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, 

živnost řemeslná – hostinská činnost, pedikúra, manikúra, holičství a kadeřnictví, pekařství, 

cukrářství, 

koncesovaná živnost – prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, cestovní kancelář, silniční 

motorová doprava, 

živnost vázaná – obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy, podnikání v oblasti nakládání 

s nebezpečnými odpady, masérské, rekondiční a regenerační služby, 

 



Byl prováděn dozor vycházející z vlastní úřední činnosti jako je vyhledávání informací ze 

živnostenského rejstříku, sledování reklamních letáků a inzerátů v periodickém tisku, internetových 

stránek a porovnávání zjištění z těchto médií se skutečným stavem u zkoumaného subjektu. Kontrolní 

činnost byla dále vykonávána na základě upozornění, podnětů od občanů a postoupení od dalších 

správních orgánů a institucí veřejné správy. Kontroly ochrany spotřebitele byly zaměřeny převážně na 

seznámení zákazníka s cenou nabízených výrobků, na kvalitě poskytovaných služeb v oblasti obchodu 

a služeb. Živnostenský úřad ÚMČ Praha 21 spolupracoval při výkonu dozorové činnosti také s 

ostatními orgány veřejné správy, např. s Českou obchodní inspekcí, Policií ČR, Městskou policií Praha, 

Inspektorátem práce.  

  

Nejčastější zjištěná pochybení:  

Na úseku živnostenského zákona:  

§ 17 odst. 3 neoznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně, § 31 odst. 16 

neoznámení na jaké adrese lze vypořádat případné závazky při ukončení činnosti v provozovně, § 17 

odst. 7 živnostenského zákona-neoznačení provozovny jménem a příjmením podnikatele, § 17 odst. 8 

písmeno a), b) neoznačení provozovny jménem a příjmením osoby zodpovědné za činnost 

provozovny,  

§ 31 odst. 2 neoznačení sídla,  

§ 31 odst. 2 neprokázání na žádost živnostenského úřadu právního důvodu užívání prostor, kde má 

podnikatel umístěno své sídlo.  

  

Nejzávažnější zjištěná porušení:  

Na úseku živnostenského zákona:  

Bylo zjištěno neoprávněné podnikání, tj. výkon činnosti, která je živností bez živnostenského 

oprávnění u jedné kontrolované právnické osoby.  

Dle § 31 odst. 2 z důvodu neprokázání na žádost živnostenského úřadu právního důvodu užívání 

prostor, kde má podnikatel umístěno své sídlo, byly sankčně zrušeny dle § 58 odst. 1 písmene d) čtyři 

živnostenská oprávnění.  

Dle § 58 odst. 3 bylo sankčně pozastaveno pět živnostenských oprávnění.  

 Dle § 58 odst. 1 písmene b) – u podnikatele nastanou překážky podle § 8 – insolvence, konkurs byla 

sankčně zrušena dvě živnostenská oprávnění. 


