Zveřejnění informací o výsledcích kontrol za rok 2018 dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb.,
o kontrole (kontrolní řád) provedených v Úřadu městské části Praha 4.
V souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) vydává ÚMČ Praha 4
jako kontrolní orgán obecné informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2018.
1. Odbor stavební (oblast vodního hospodářství, oblast stavební)
Předmět kontrol – dodržování hmotně právních předpisů (ve znění pozdějších předpisů):
 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon);
 Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi;
Kontrolní orgán

Oblast kontroly

Předmět kontrol

Odbor stavební
oddělení
vodoprávní

Vodoprávní
problematika

Odbor stavební
oddělení
státního dozoru

Zákon o pomoci
v hmotné nouzi
– poskytnutí
údajů Úřadu
práce

Kontrola dodržování
ustanovení vodního
zákona č. 254/2001
Sb., o vodách a o
změně některých
zákonů, v platném
znění
Kontrola prostorů
ohledně splnění
požadavků na trvalé
bydlení – v souladu se
zákonem č. 111/2006
Sb., o pomoci
v hmotné nouzi

Počet
kontrol
1

7

Výsledky kontrol
nebylo zjištěno porušení
ustanovení předmětného
zákona o vodách

ve třech případech byly
kontrolované prostory
shledány jako nevyhovující
pro trvalé bydlení;
v ostatních kontrolované
prostory (posuzované dle
metodického pokynu z 15. 4.
2015 Odboru stavebního
řádu MMR podle § 30 písm.
b) zákona o pomoci
v hmotné nouzi) vyhověly
požadavkům na trvalé
bydlení

2. Odbor kontrolní (oblast finanční kontroly)
Kontrolní orgán

Oblast
kontroly

Předmět kontrol

Odbor
kontrolní

320/2001 Sb., o
finanční
kontrole
ve
veřejné správě

Veřejnosprávní
kontroly
u
příspěvkových
organizací
zřizovaných MČ

Počet
kontrol
10

Výsledky kontrol
Jedná se o kontroly na místě
dle hlavy III kontrolního
řádu, jejichž předmětem byla
kontrola
hospodaření
s poskytnutým neinvestičním
příspěvkem MČ Praha 4.
Kontrolami nebylo zjištěno
nehospodárné
nakládání
finančních prostředků.

3. Odbory úřadu (oblast finanční kontroly)
Kontrolní orgán

Oblast
kontroly

Předmět kontrol

Oblast kultury 320/2001 Sb., o Veřejnosprávní
finanční
kontroly
u
a sportu,

Počet
kontrol
52

kontrole
ve žadatelů
a
veřejné
správě
příjemců
veřejné
oblast životního
finanční podpory
prostředí,
(granty)
poskytované MČ
oblast sociální
Praha 4

a zdravotní

Výsledky kontrol
Jedná se o kontroly na místě
dle hlavy III kontrolního
řádu, jejichž předmětem byla
kontrola
hospodaření
s poskytnutým neinvestičním
příspěvkem MČ Praha 4.
Kontrolami nebylo zjištěno
nehospodárné
nakládání
finančních prostředků.

4. Odbor životního prostředí a dopravy (oblast životního prostředí a odpadového
hospodářství, oblast životního prostředí a dopravy)
Předmět kontrol – dodržování hmotně právních předpisů (ve znění pozdějších předpisů):
 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech);
 Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Kontrolní orgán

Oblast kontroly

Odbor životního Zákon
prostředí
a odpadech
dopravy

Předmět kontrol

Počet
Výsledky kontrol
kontrol
o Kontrola
u
340 96 udělených pokut
právnických
a
fyzických
osob
podnikajících
z hlediska
nakládání
s odpady
(§66
odst. 2 zákona o
odpadech

Oddělení
životního
prostředí
a
odpadového
hospodářství
o Kontrola
Odbor životního Zákon
dodržování
prostředí
a pozemních
komunikacích
zákona
dopravy
pozemních
komunikacích
Oddělení
dopravy
POČET
KONTROL
CELKEM

o

221 Informačního
charakteru,
v případě
zjištěných
nedostatků ihned odstraněny
nebo dána lhůta k odstranění;
1 udělená pokuta

561

V roce 2018 bylo Odborem životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 4
uloženo celkem 97 pokut v celkové částce 118.000,- Kč; z toho 96 pokut bylo uloženo
fyzickým a právnickým osobám podnikajícím z hlediska nakládání s odpady v celkové
částce 115.000,- Kč, oddělení dopravy Odboru životního prostředí a dopravy uložil
jednu pokutu za porušení zákona o pozemních komunikacích v částce 3.000,- Kč.
5. Odbor živnostenský (oblast živnostenského podnikání)
Informace o uskutečněných kontrolách odborem živnostenským ÚMČ Praha 4 dle § 26
zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Odbor živnostenský provedl za rok 2018 celkem 558 kontrol. Předmětem kontrolní
činnosti byl dozor v oblastech právní úpravy jako je např.:
- Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, 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. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných
provozoven v noční době, 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.159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního
ruchu, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
- Dodržování nařízení č.9/2011 Sb., hl.m.Prahy, kterým se vydává tržní řád
Kontrolované oblasti:
Počet kontrol

celkem

Maloobchodní prodejny

141

141

Prodej lihovin, hostinská
činnost, hlukové
provozovny

12, 14, 2

28

Kontroly v sídlech
podnikatelů, ověření sídel
podnikatelů
Pouliční nabídka a prodej
zboží a poskytování
služeb, stánkový prodej
Cestovní kanceláře a
cestovní agentury

146

146

0, 0, 18

18

Zákon č. 455/1991 Sb., o
živnostenském podnikání

9, 8

17

2, 6, 25, 0

33

Zákon č. 455/1991 Sb.,o
živnostenském podnikání , Zákon
č. 159/1999 Sb., o některých
podmínkách podnikání v oblasti
cestovního ruchu
Zákon č. 455/1991 Sb.,o
živnostenském podnikání

Masážní, kosmetické,
kadeřnické a tetovací

Zákon č. 455/1991 Sb.,o
živnostenském podnikání
Zákon č. 455/1991 Sb., o
živnostenském podnikání, Zákon č.
307/2013 Sb., o povinném značení
lihu
Zákon č. 455/1991 Sb.,o
živnostenském podnikání

salony
Poskytování ubytovacích
služeb v hotelech a jiných
zařízeních

3, 12

15

Zákon č. 455/1991 Sb.,o
živnostenském podnikání

Bazary, zastavárny,
antikvariáty
Tržní řád

5, 0

5

23

23

Taxislužba

16

16

Ostatní

provozování
erotických služeb

1

Zákon č. 455/1991 Sb.,o
živnostenském podnikání
Zákon č. 455/1991 Sb.,o
živnostenském podnikání, Nařízení
č. 9/2011 Sb., hl.m. Prahy, kterým
se vydává tržní řád
Zákon č. 455/1991 Sb.,o
živnostenském podnikání, Zákon č.
111/1994 Sb., o silniční dopravě
Zákon č. 455/1991 Sb.,o
živnostenském podnikání

Zákon č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele

115

115

POČET KONTROL
CELKEM

Zákon č. 455/1991 Sb.,o
živnostenském podnikání, Zákon č.
634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele

558

Z výsledků uskutečněných kontrol byla zjištěna nejčastěji tato 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, 8 neoznačení provozovny, zákonem stanovenými údaji- jménem a
příjmením podnikatele, identifikačním číslem, jménem a příjmením osoby zodpovědné za
činnost provozovny a prodejní nebo provozní dobou;
§ 31 odst.14 vydané doklady na žádost zákazníka neobsahovaly zákonem stanovené
údaje;
§ 31 odst. 2 neprokázání na žádost živnostenského úřadu právní důvod pro užívání
prostor, kde má podnikatel umístěno sídlo a neoznačení sídla;
§ 31 odst. 4 – 7 nevedení evidence při nákupu použitého zboží.
V roce 2018 bylo uloženo 75 pokut v blokovém řízení s celkovou částkou 63 950 Kč.
Správním oddělením bylo v roce 2018 vedeno 140 řízení ve věci zrušení živnostenského
oprávnění a 38 řízení ve věci pozastavení živnostenského oprávnění.
V Praze dne 13.2.2019

Ing. Michal Kárník
tajemník ÚMČ Praha

