
Informace o kontrolách 

Městská část Praha 3, Úřad městské části, Odbor živnostenský, informuje podle § 26 zákona                         
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o výsledcích kontrol provedených v roce 2015. 

 

Kontroly prováděné zdejším živnostenským odborem byly zaměřeny především na dodržování 
živnostenského zákona, zákona o ochraně spotřebitele, zákona o některých podmínkách podnikání 
v oblasti cestovního ruchu a dalších právních předpisů vztahujících k živnostenskému podnikání. 

Celkový počet kontrol   528 

z toho: počet kontrol na podnět třetí osoby 63 

  hostinská činnost, prodej lihovin 263 

  cestovní kanceláře 17 

  cestovní agentury 51 

  bazary, zastavárny, antikvariáty  19 

  ostatní obory živnostenského podnikání  

Počet kontrolních zjištění   354 

z toho: počet blokových pokut 151 

  výše uložených blokových pokut (Kč) 93.800 

Počet kontrol vedených samostatně ŽO   507 

Počet kontrol prováděných v 
součinnosti s dalšími orgány (Českou 
obchodní inspekcí a Policií ČR) 

  21 

Počet místních šetření prováděných 
v nočních hodinách za asistence 
Městské policie hl. m. Prahy 

  121 

Celkový počet správních řízení   389 

z toho:  počet pozastavených ŽO 43 

  počet zrušených ŽO 252 

  počet pokut uložených ve správním řízení  44 

  výše uložených pokut ve správním řízení (Kč) 
  

139.500 

 

Nejčastější důvody pro zrušení živnostenského oprávnění: porušení povinnosti podnikatele prokázat 
na žádost živnostenského úřadu právní důvod pro užívání prostor, v nichž má podnikatel sídlo. 

Nejčastější důvody pro pozastavení živnostenského oprávnění: porušení povinnosti ustanovit nového 
odpovědného zástupce.  

Pokuty ukládané v rámci správního řízení byly nejčastěji za: porušení povinnosti podnikatele předem 
živnostenskému úřadu oznámit zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně.    
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