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Přehled kontrol, vykonaných v rámci přenesené působnosti odborem
ZIO MHMP v roce 2021
Odbor živnostenský a občanskosprávní Magistrátu hlavního města Prahy, zveřejňuje ve smyslu
ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), výsledky kontrol
provedených v rámci přenesené působnosti v roce 2021.

1/ Počet kontrol:
Celkem

1438

Regulace reklamy

731

Tržní řád

707

2/ Zaměření kontrol:
Kontroly prováděné pracovníky zdejšího odboru jsou zaměřeny na dodržování platné legislativy
v oblasti regulace reklamy ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a
doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění
pozdějších předpisů, Nařízení č. 26/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se zakazuje reklama šířená na
veřejně přístupných místech mimo provozovnu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení
č. 26/2005 Sb.“) a rovněž na dodržování Nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává
tržní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „tržní řád“).
Kontroly jsou prováděny dle schváleného plánu kontrol, dále z úřední povinnosti na základě
vlastních zjištění, podnětů ostatních orgánů státního dozoru, a to samostatně i v součinnosti, a
na základě podnětů fyzických a právnických osob.
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3/ Nejčastější porušení platných předpisů
Šíření reklamy nepovolenými komunikačními médii

650

Šíření reklamy, která je nekalou obchodní praktikou – klamavá reklama
Vábivá reklama

51
7

Porušení předpisů při provozu trhů, tržišť a tržních míst

79

Porušení předpisů při provozování restauračních zahrádek

12

Porušení předpisů při nabídce průvodcovských služeb

28

Porušení předpisů na místech pro nabídku zboží i mimo ně

206

4/ Uložené správní tresty:
Příkazy na místě
Pokuty ve správním / přestupkovém/ řízení

344

394.000.- Kč

84

1.314.000.- Kč

5/ Zvláštní druh řízení:
Domluva

24

V roce 2021 odbor pokračoval v kontrolách dodržování tržního řádu i dodržování nařízení č.
26/2005 Sb. Do oblasti prováděných kontrol a následných sankčních řízení se však promítla
pandemie COVID 19, kdy řada aktivit ve veřejném prostoru a série omezení, vyplývajících
z přijatých ochranných opatření vlády a dalších orgánů, vedla k uzavření mnoha provozoven i
zákazu některých aktivit (mj. vánoční trhy). Stejně tak omezení v oblasti cestování s sebou
přinesla výrazné omezení fungování služeb a jejich běžné nabídky. Zaměření kontrolní činnosti
se v roce 2021 odvíjelo od příprav a nabytí účinnosti právních předpisů pro danou oblast. V 1.
pololetí byla kontrolní činnost věnována více oblasti dodržování tržního řádu (29% z celkového
počtu kontrol) – v souvislosti s připravovanou novelou tržního řádu byla mj. prověřována
zrušená tržní místa, ověřovány nástupní hrany okružních jízd, kontrolována nabídka zboží na
nepovoleném místě. Kontroly byly prováděny v denních i nočních hodinách, rovněž o
víkendech. Z tradičních tematických kontrolních akcí proběhly kontroly především farmářských
trhů. Ve 2. pololetí byly realizovány více kontroly v oblasti šíření nezákonné reklamy (39%
z celkového počtu kontrol) v souvislosti s nabytím účinnosti novely nařízení č. 26/2005 Sb.,
která výrazně zvětšila území hlavního města Prahy, kde je šíření reklamy na veřejně přístupných
místech mimo provozovnu regulováno. Zde se jednalo zpočátku hlavně o zmapování situace
v lokalitách jednotlivých městských částí a následně šiřitelů nezákonné reklamy, kdy vzhledem
k velkému počtu zjištěných porušení byla zahájena spolupráce s Institutem plánování a rozvoje
Prahy. Tak jako v minulých letech byly kontroly realizované v centru hlavního města,
především na Staroměstském náměstí, náměstí Republiky a okolí, uskutečněny ve spolupráci se
strážníky MP Praha, Policií ČR – například kontroly v průběhu Signal Festivalu.
Mgr. Pavel Š t e f a ň á k
pověřený řízením odboru živnostenského a občanskosprávního MHMP
podepsáno elektronicky
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