Zveřejnění informací o výsledcích kontrol za rok 2020 dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb.,
o kontrole (kontrolní řád) provedených odbory 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 2020.

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

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

Počet
kontrol
1

2

3

Celkem

1

Výsledky kontrol
Bylo zjištěno porušení
vodního zákona. Při úřední
činnosti bylo ověřeno, že
ve věci byla zjednána
náprava.
Kontrolami provedenými
v souladu s ustanovením
§ 33b zákona č. 252/2014
Sb., o pomoci v hmotné
nouzi, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen
„ZPHN“) za účelem
posouzení kvality bydlení
(přičemž tyto kontroly byly
prováděny v souladu
s metodickou pomůckou ze
dne 15. 4. 2015 odboru
stavebního řádu MMR
k postupu stavebních úřadů
podle § 33b ZPHN) bylo
zjištěno, že požadavky §
33b odst. 1 ZPHN jsou
přiměřeně splněny.

2. Odbor interního auditu a kontroly (oblast finanční kontroly)
Kontrolní orgán

Oblast
kontroly

Předmět kontrol

Odbor
interního
auditu a
kontroly

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

Veřejnosprávní
kontroly
u
příspěvkových
organizací
zřizovaných MČ

Celkem

Počet
kontrol
17

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.

17

3. Odbory úřadu (oblast finanční kontroly)
Kontrolní orgán

Oblast
kontroly

Odbor kultury,
sportu a dotační
politiky

320/2001
Veřejnosprávní
Sb.,
o kontroly u
finanční
žadatelů a
kontrole ve příjemců veřejné
veřejné
finanční podpory
správě
(dotace)
poskytované MČ
Praha 4

Odbor životního
prostředí a
dopravy

Předmět kontrol

Odbor sociální

Počet
kontrol
5

4

11

Odbor
školství,
prevence
a
rodinné politiky

8

Odbor interního
auditu a kontroly

2

Celkem

30

2

Výsledky kontrol
30 veřejnosprávních kontrol
na místě dle hlavy III
kontrolního řádu, jejichž
předmětem byla kontrola
použití poskytnutých fin.
prostředků z rozpočtu MČ
Praha 4. Kontrolami nebylo
zjištěno neúčelné nakládání
finančních prostředků;
Dále bylo provedeno
odborem kultury, sportu a
dotační politiky 13 kontrol
dle hlavy II § 3 kontrolního
řádu – úkony před zahájením
kontroly dle hlavy III
kontrolního řádu

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

Předmět kontrol

Odbor životního
prostředí a
dopravy
oddělení
odpadového
hospodářství

Zákon o
odpadech

Odbor životního
prostředí a
dopravy
oddělení
dopravy

Zákon o
pozemních
komunikacích

Kontrola u
právnických a
fyzických osob
podnikajících
z hlediska
nakládání
s odpady (§66
odst. 2 zákona o
odpadech
Kontrola
dodržování
zákona

Celkem

Počet
kontrol
29

63

Výsledky kontrol
15 uložených pokut
v celkové výši 31 500 Kč

Ve 3 případech byla uložena
opatření s povinností
odstranit vzniklé nedostatky,
které byly odstraněny ve
stanovené lhůtě.

92

5. Odbor živnostenský provedl za rok 2020 celkem 240 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.159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního
ruchu, ve znění pozdějších předpisů
Dodržování nařízení č.9/2011 Sb., hl.m.Prahy, kterým se vydává tržní řád
Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
Zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb
Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách
Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě
Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
3

Kontrolní orgán
Odbor
živnostenský

Počet
kontrol
240

Výsledky kontrol
Bylo uloženo 34 pokut v celkové výši 112 400 Kč.
Správním odd. bylo vedeno 110 řízení ve věci zrušení
živnostenského oprávnění a 14 řízení ve věci pozastavení
živnostenského oprávnění

Oblasti kontroly

Počet kontrol

Maloobchodní prodejny

8

Prodej lihovin,
hostinská činnost,
hlukové provozovny
Kontroly v sídlech
podnikatelů, ověření
sídel podnikatelů
Masážní, kosmetické,
kadeřnické a tetovací
salony
Poskytování
ubytovacích služeb v
hotelech a jiných
zařízeních
Tržní řád

4

Ostatní
Celkem

146

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

8

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

21

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

1

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

52
240

Z výsledků uskutečněných kontrol byla zjištěna nejčastěji tato pochybení na úseku
živnostenského zákona:
§ 31 odst. 2 - neprokázání na žádost živnostenského úřadu právního důvodu pro užívání
prostor, kde má podnikatel umístěno sídlo, a neoznačení sídla;
§ 17 odst. 3 - neoznámení předem zahájení a ukončení provozování živnosti
v provozovně;
§ 31 odst. 16 - oznámit živnostenskému úřadu, na jaké adrese lze vypořádat případné
závazky.

V Praze dne 15.2.2021
Ing. Michal Kárník
tajemník ÚMČ Praha 4
4

