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Přehled kontrol, vykonaných v rámci přenesené působnosti odborem
živnostenským a občanskosprávním Magistrátu hlavního města Prahy
v roce 2015

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 2015.

1/ Počet kontrol:
Celkem
Regulace reklamy
Tržní řád
Obecně závazná vyhláška č. 11/2005 Sb. hl. m. Prahy

2/ Zaměření kontrol:

1397
905
484
8

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 na
dodržování Nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších
předpisů a v neposlední řadě na dodržování Obecně závazné vyhlášky č. 11/2005 Sb. hl. m.
Prahy, kterou se stanoví zákaz nabízení erotických vystoupení nebo erotických služeb.
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.

Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1
tel: Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 008
e-mail: posta@praha.eu

3/ Nejčastější porušení platných předpisů
Šíření reklamy nepovolenými komunikačními médii

624

Šíření reklamy, která je nekalou obchodní praktikou

13

Porušení předpisů při provozu trhů, tržišť a tržních míst

30

Porušení předpisů při provozování restauračních zahrádek

10

Porušení předpisů při nabídce průvodcovských služeb

3

Porušení předpisů na místech pro nabídku zboží

148

4/ Uložené pokuty:
Blokové pokuty

574

705.500.- Kč

Pokuty ve správním řízení

251

3.000.800.- Kč

Dále bylo pracovníky zdejšího odboru vykonáno 72 kontrol v přenesené působnosti na
jednotlivých odborech Úřadů městských částí Praha 1-57.
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