
Přehled kontrol vykonaných v rámci přenesené působnosti odborem daní, poplatků a cen 
Magistrátu hlavního města Prahy v roce 2017. 

 

1) Předmět kontrol:  Kontrola výkonu přenesené působnosti na úseku místních a správních poplatků, 
kontrola vedení evidence pokutových bloků a vyřizování žádostí o poskytnutí informací týkajících 
se kontrolované agendy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

2)  Počet vykonaných kontrol: 22 

3)  Zjištění (nejčastější) :  

a) U neuhrazených místních poplatků opakovaně vyvíjet součinnost s poplatníkem k vymožení 
nedoplatku vydáváním Výzvy k prokázání skutečností dle § 92 odst. 4 daňového řádu, příp. 
platebními výměry dle § 11 zákona o místních poplatcích s uvedením platných právních předpisů. 

b) Vydat pokyn upravující postup při navyšování místního poplatku, aby byla zaručena zásada 
legitimního očekávání. 

4)  Opatření k nápravě: viz bod 3) + byla dostatečně účinná a zjištěné nedostatky byly průběžně 
odstraňovány. Následnými kontrolami bylo ověřováno odstranění zjištěných nedostatků, přičemž 
bylo v naprosté většině případů konstatováno, že opatření jsou dostatečně účinná a zjištěné 
nedostatky jsou odstraňovány.   



Informace o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2017 

 

Informace o kontrolách cenového oddělení, odboru daní, poplatků a cen, podle ust. 26 zákona 
255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) 

Cenové oddělení odboru daní, poplatků a cen MHMP, jako cenový kontrolní orgán hl. města Prahy 
oprávněný k provádění cenové kontroly podle ust. § 4 odst. 2 a § 4a odst. 2 zákona č. 265/1991 Sb.,       
o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, provedl v roce 2017 
celkem 140 kontrol s předmětem kontroly dodržování ust. § 11, 13 zákona č.526/1990 Sb., o cenách, 
ve znění pozdějších předpisů, při kterých bylo zjištěno 23 případů porušení. 

Řízení vyvolané porušením právní povinnosti 
Výše uvedený cenový kontrolní orgán vedl 23 správních řízení, která byla vyvolána tím, že účastníci 
řízení, tj. fyzické osoby podnikající a právnické osoby, které prodávají zboží nebo poskytují služby na 
území hl. města Prahy (kromě taxislužby), porušili právní předpisy. 

Za tyto právní delikty byly uloženy pokuty v celkové výši 235 tis. Kč (bez nákladů řízení), které byly 
k 31.1.2018 v cca 44,3 % případů dobrovolně uhrazeny, tedy bez dalších nákladů na vymáhání. 
 
Nejčastěji sankcionovaným jednáním bylo neoznačení zboží cenou, dle ust. § 16 odst.1 písm. h) 
zákona o cenách (zákon č. 526/1990 Sb.), spočívající v chybějícím označení zboží cenou nebo 
v případě slev, označení zboží cenou pouze před slevou společně s procentuálním vyjádřením slevy. 

Spolupráce orgánů státní správy dle § 8 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů 
V roce 2017 nebyly prováděny společné kontrolní akce za účasti jiných kontrolních orgánů. 

Kontroly prováděné dle plánu kontrolní činnosti na rok 2017 
Dle plánu kontrolní činnosti bylo provedeno 140 kontrol podnikatelů, fyzických a právnických osob, 
provozujících svou podnikatelskou činnost nejčastěji v oblastech: potravin, služeb, oděvů a obuvi, 
sportovních a chovatelských potřeb, nábytku a ve směnárnách. Součástí těchto kontrol byl i stánkový 
prodej např. na Velikonočních nebo Vánočních trzích. 

Stížnosti  
Kromě namátkových kontrol prováděných dle plánu kontrolní činnosti (viz. výše), byly realizovány 
také kontroly navazující na stížnosti k činnosti směnáren, doručené cenovému kontrolnímu orgánu 
zejména od zahraničních návštěvníků města. 

 
Zpracováno dne 15.2.2018 

 
Za správnost: Ing. Iva Feltová 
 vedoucí cenového oddělení 
 
 
JUDr. Soňa Thuriová 
ředitelka odboru daní, poplatků a cen 
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