
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 2019. 

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   425 

z toho: počet kontrol na podnět třetí osoby 40 

  hostinská činnost, prodej lihovin 51 

  cestovní kanceláře, cestovní agentury 36 

  maloobchodní prodejny 101 

 
Poskytování ubytovacích služeb v hotelech a 
jiných zařízeních 

58 

 Masážní, kosmetické, kadeřnické a tetovací 
salóny                                                                                                                                                              

                                         
8                                                               

  ostatní obory živnostenského podnikání 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Počet kontrolních zjištění   204 

z toho: počet příkazů na místě 89 

  výše uložených pokut příkazem na místě (Kč) 159 800 

 počet pokut uložených v příkazním řízení 29 

 výše pokut uložených v příkazním řízení  326 500 

Počet kontrol vedených samostatně ŽO   412 

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

  13 

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

  50 

Celkový počet správních řízení   254 

z toho:  počet zrušených ŽO 228 

 počet pozastavených ŽO 11 

  změna rozsahu koncese 15 

 

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 uložení pokut příkazem na místě: porušení povinnosti podnikatele předem 
živnostenskému úřadu oznámit zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně.    
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