
Nejčastější zjištěná pochybení: 
 

Nedoložení finanční způsobilosti 

Nevedení záznamů o přepravě po dobu nejméně jednoho roku od 

ukončení přepravy, k níž se vztahují 
Neúplné či nesprávné vyplnění záznamů o přepravě 

Nejzávažnější zjištěná porušení: 
 

Nedoložení finanční způsobilosti vedlo k sankčnímu zrušení celé dopravy nebo její 
části u 2 podnikatelů. U jednoho podnikatele došlo ke změně z dopravy nákladní nad 3,5t 
na nákladní dopravu do 3.5t. V ostatních kontrolovaných oblastech nebyla zjištěna 
žádná opakující se pochybení. 
 
Kontrola - živnostenský úřad 

 

 

 
 

Předmět (oblast) kontroly 

 Právnické   Fyzické  
Celkem  

osoby  osoby  
počet provedených kontrol  

 Státní odborný dozor v oblasti dopravy podle zákona č.   
0 

 
1  

 
1 

 111/1994 Sb., o silniční dopravě  

 Ve věcech nesplnění podmínek finanční způsobilosti  
2  

 
1  

 
3  Dle § 8 odst.1 a 2 zákona Č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě 

 Ve věcech pozemních komunikací dle zákona Č. 13/1997 Sb., o   
0  

 
O  

 
0  

 pozemních komunikacích  

 

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

 

 

 
 

 Předmět (oblast) kontroly  

 Právnické   Fyzické  
Celkem  

osoby  osoby  

 počet provedených kontrol  

 Zákon Č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání  21 12 33 

 Zákon Č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele  14 9 23 

 Zákon Č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami   
12  

 
6  

 
18   působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými  

návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů 

 Zákon Č. 526/1990 Sb., o cenách  0  1  1  

 
 

Zveřejnění informací o výsledcích vykonaných kontrol, kontrolní 

činnosti živnostenského odboru 

Úřadu městské části Praha 21 v Újezdě nad Lesy za rok 2018 

v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., zákon o kontrole, v platném 

znění. 



Komentář: 
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  porovnávání  sídel  fyzických  a právnických osob. U 

fyzických osob pak nejčastěji při změně bydliště podnikatele, pokud bylo odlišné od 

sídla - místa podnikání. 

Kontrolní orgán živnostenského úřadu provedl mnoho 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 kvalitou 

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, cizineckou policií. 

 
Nejčastější zjištěná pochybení: 

            Neoznámení zahájení, nebo ukončení provozování živnosti v provozovně. 

Neoznačení provozovny jménem a příjmením podnikatele a osoby odpovědné za 
činnost 

provozovny. 

Neustanovení odpovědného zástupce u živnosti, kde to vyžaduje zákon. 

Neoznačení sídla. 

Neprokázání právního důvodu užívání prostor, kde má podnikatel umístěno své 
sídlo. 

 

 

 
 



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

živnostenského rejstříku, sledování reklamních letáků, inzerátů v periodickém tisku, 
internetových stránkách a porovnávání zjištění se skutečným stavem u zkoumaného 
subjektu. 

Kontrolní činnost byla 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, 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. 

 

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 písmo 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 právní důvod pro 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 1 kontrolované osoby. 

 
Dle § 31 odst. 2 neprokázání na žádost živnostenského úřadu právní důvod pro užívání 
prostor, kde 

má podnikatel umístěno své sídlo bylo sankčně zrušeno dle § 58 odst. 1 písmene d)  

7 živnostenských oprávnění. 
 
Dle § 58 odst. 3 bylo sankčně pozastaveno 5 živnostenských oprávnění. 
 
Dle § 58 odst. 1 písmene b) – u podnikatele nastanou překážky podle § 8 – insolvence,  
konkurs byla sankčně zrušena dvě živnostenská oprávnění. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
 


