MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7
Úřad městské části, odbor živnostenský
170 00 PRAHA 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000

Č. j.:
Sp. Zn.:

MČ P7 012867/2016/OŽV/Pos
SZ MČ P7 012840/2016

Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
e-mail:

Bc. Michaela Poslušná
220144162
220144179
PoslusnaM@praha7.cz
V Praze dne 4.3.2016

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů
Vážená paní,
dne 01.03.2016 byla na e-mailovou adresu pracovníka jednotného kontaktního místa živnostenského odboru
Úřadu městské části Praha 7 doručena Vaše žádost o poskytnutí informací. Upozorňujeme Vás, že podle § 14
odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zn. p. p., je-li žádost učiněna
elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji
povinný subjekt zřídil a je-li zveřejněna. Podatelna Úřadu MČ Praha 7 má e-mailovou adresu
podatelna@p7.mepnet.cz. Pouze pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na
jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu. Není-li elektronická žádost podána podle odstavce 3,
není žádostí ve smyslu tohoto zákona.
Pokud Vám bude postačovat následující odpověď, nemusíte svoji žádost doručit opakovaně do elektronické
podatelny Úřadu.
K Vašim dotazům sdělujeme následující:
1.

Jaké množství podnětů/stížností týkajících se podomního prodeje v České republice obdržel Váš
živnostenský úřad za rok 2014 a 2015?
- Živnostenskému odboru Úřadu městské části Praha 7 nebyly v letech 2014 a 2015 doručeny žádné
podněty či stížnosti týkající se podomního prodeje.

2.

V kolika z výše uvedených případů živnostenský úřad dospěl k závěru, že se jedná o porušení
zákona?
- 0

3.

O jaká porušení zákona se konkrétně jednalo?
- 0

4.

Které subjekty se porušení dopustily (konkrétní název podnikatele)?
- 0

5.

Jaké sankce (druh a výše) byly těmto subjektům uloženy?
- 0

Dále uvádím, že na základě novely nařízení č. 9/2011 Sb. hlavního města Prahy, kterým se vydává tržní řád,
která nabyla účinnosti dne 27.11.2015, je na území hlavního města Prahy podomní prodej zakázán, přičemž
za podomní prodej se pokládá prodej, kdy je bez předchozí objednávky dům od domu, byt od bytu nabízeno a
prodáváno zboží nebo poskytovány služby. Porušení tohoto nařízení se postihuje podle zvláštního právního
předpisu - § 29 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze (poruší-li podnikatel při výkonu své
podnikatelské činnosti nebo právnická osoba povinnost stanovenou obecně závaznou vyhláškou nebo
nařízením hlavního města Prahy, uloží jí hlavní město Praha nebo městská část pokutu až do výše 200 000
Kč).
Výše uvedené informace jsou poskytovány bezplatně.
S pozdravem

Bc. Michaela Poslušná
pověřená vedením kontrolního oddělení

