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Přehled kontrol, vykonaných v rámci přenesené působnosti odborem 
živnostenským a občanskosprávním Magistrátu hlavního města Prahy 
v roce 2022 
 
 
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 2022. 
 
1/ Počet kontrol: 
 

Celkem 1067 
Regulace reklamy 706 
Tržní řád 361 

 
 
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 a dále na 
dodržování Nařízení č. 21/2021 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších 
předpisů. 
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. 
 
 
 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
Odbor živnostenský a občanskosprávní 
Oddělení kontrolně metodické 

*MHMPXPKO8QQM* 
MHMPXPKO8QQM 

mailto:posta@praha.eu


2/2   

 
3/ Nejčastější porušení platných předpisů 
 

Šíření reklamy nepovolenými komunikačními médii 590 
Šíření reklamy, která je nekalou obchodní praktikou 68 
Vábivá reklama 27 
Porušení předpisů při provozu trhů, tržišť a tržních míst 46 
Porušení předpisů při provozování restauračních zahrádek 27 
Porušení předpisů při nabídce průvodcovských služeb 32 
Porušení předpisů na místech pro nabídku zboží 144 

 
 
4/ Uložené pokuty: 
 

Příkazy na místě 519 806.500.- Kč 
Pokuty v přestupkovém/ řízení 95 1.818.500.- Kč 

 
 
V roce 2022 odbor pokračoval v kontrolách dodržování tržního řádu a zejména v tematických 
kontrolních akcích, ať již se jednalo o tradiční kontroly velikonočních trhů, farmářských trhů, 
bleších trhů a specializovaných trhů. Průběžně probíhaly kontroly, zaměřené zejména na nabídku 
služeb, průvodců a rozdavačů letáků, které byly realizovány ve spolupráci se strážníky MP Praha 
a Policií ČR prakticky denně, v noční době i o víkendech, a to až do konce roku 2022. V průběhu 
roku byly rovněž realizovány pravidelné akce s Policií ČR, zaměřené na bazary a zastavárny. Ve 
spolupráci s PČR a dalšími orgány dozoru jako ČOI, HZS, Celní správa, Hygiena a SÚIP  byly 
uskutečněny další společné cílené akce na základě aktuálních poznatků a potřeb. Závěr roku 
tradičně patřil kontrolám vánočních trhů. 

 
 
 
 
Mgr. Pavel Štefaňák 
ředitel odboru 
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