
(má nedoplatky dle § 6 odst. 1 písm.d) 
– f) ŽZ), živnostenský odbor po doložení 
zaplacených nedoplatků v zahájeném 
správním řízení rozhodne o tom, že 
ohlášením živnostenské oprávnění ne-
vzniklo, neboť se nejedná o odstranění 
nedostatků ohlášení, ale o skutečnost, 
že podnikatel nesplnil podmínky pro 
vznik živnostenského oprávnění podle 
§ 47 odst. 7 ŽZ. Podnikatel (ohlašova-
tel) musí učinit nové ohlášení živnosti.
- V případě, že datum vzniku živnostenské-
ho oprávnění uvedené v ohlášení je pozděj-
ší než den ohlášení živnosti a ohlašovatel 
nový doklad doloží ještě před tímto dnem.
 P o d n i k a t e l  ( o h l a š o v a t e l ) m m u
sí učinit nové ohlášení živnosti. 
                                           Tamara Černá

 Podnikatel ohlásí živnost, živnostenský 
odbor si vyžádá doklad o tom, že nemá 
nedoplatky a po jeho obdržení zjistí, že 
ohlašovatel nedoplatky má. Živnostenský 
odbor zahájí správní řízení o tom, že živ-
nostenské oprávnění ohlášením nevzniklo. 
Ohlašovatel nedoplatky zaplatí a živnos-
tenskému odboru ještě v průběhu řízení 
doloží nový doklad o tom, že nedoplatky již 
nemá. Jak živnostenský odbor postupuje:
- V případě, že datum vzniku živnos-
tenského oprávnění uvedené v ohlášení 
je totožné s datem ohlášení živnosti:
Jestliže podnikatel v den ohlášení nespl-
nil všeobecnou podmínku provozování 
živnosti

Nedoplatky ze živnostenského podnikání
   Novelou č. 214/2006 Sb., zákona o živ-
nostenském podnikání, může od 1.8.2006 
fyzická nebo právnická osoba, hodlající 
podnikat v režimu živnostenského zákona, 
ohlásit živnost (podat žádost o koncesi) 
prostřednictvím Centrálního registračního 
místa (CRM), kde může zároveň učinit 
oznámení i vůči dalším správním úřadům 
– fi nančnímu úřadu, správě sociálního 
zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu 
práce. Tato oznámení je možné učinit pro-
střednictvím Jednotného registračního for-
muláře (JRF), který spolu s pokyny k jeho 
vyplnění je k dispozici na živnostenském 
odboru nebo ke stažení na internetu 
(www.mcpraha16.cz - formuláře - odbor 
živnostenský). JRF lze použít při vstupu 
do podnikání i při oznamování změn dle 
§ 49, resp. 56 živnostenského zákona.
  Kromě zavedení JRF přinesla citovaná 
novela živnostenského zákona fyzickým či 
právnickým  osobám další úspory adminis-
trativy, zejména ve vztahu k předkládání 
dokladů určených živnostenskému odboru. 
Mimo dosažení věku 18 let a způsobilosti 
k právním úkonům jsou všeobecnými pod-
mínkami provozování živnosti fyzickými 
osobami, pokud živnostenský zákon nesta-
noví jinak, dle § 6 odst. 1 písm. c), d), e), a f)
-bezúhonost 
- skutečnost, že fyzická osoba, pokud 
na území ČR podniká nebo podnikala, 

nemá na svém osobním účtu evidovány 
daňové nedoplatky z tohoto podnikání,
- skutečnost, že fyzická osoba, pokud 
na území ČR podniká nebo podnikala, 
nemá nedoplatky  na platbách pojistného 
na sociálním zabezpečení a příspěv-
ku na státní politiku zaměstnanosti, 
- skutečnost, že fyzická osoba, pokud 
na území ČR podniká nebo podni-
kala, nemá nedoplatky na pojistném 
na veřejném zdravotním pojištění.
   Podle § 6 odst. 3 živnostenského zá-
kona se skutečnosti podle odst. 1 písm. 
d) a e) prokazují potvrzením přísluš-
ného orgánu státní správy, nebo pokud 
potvrzení není doloženo, ověří danou 
skutečnost živnostenský odbor u přísluš-
ného orgánu státní správy nebo v pří-
slušném informačním systému veřejné 
správy. Skutečnost podle odst. 1 písm. 
f) se dokládá čestným prohlášením.
   Ve smyslu § 72 živnostenského zákona 
je živnostenský odbor oprávněn požádat 
o vydání výpisu z Rejstříku trestů. Nově 
podle § 46 odst. 6 živnostenského zákona 
si tedy živnostenský odbor vyžádá u pří-
slušných orgánů potvrzení podle § 6 odst. 
1 písm. d) nebo e), nejsou-li k ohlášení 
živnosti doložena. Živnostenský odbor si 
dále, není-li doložen k ohlášení živnosti, 
vyžádá postupem podle § 72 výpis z rejs-
tříku trestů.

   V příspěvku městské policie (dále jen 
MP) vás dnes seznámím s tím, co MP 
nejvíce tíží a čemu bude věnovat zvýšenou 
pozornost.  Předem  však podotýkám, že 
k tomu, aby MP mohla plnit svoje úkoly, se 
bez pomoci Vás, občanů, bez vzájemného 
pochopení a spolupráce  neobejde.
    Prvořadým úkolem MP je ochrana veřej-
ného pořádku. Na tomto úseku se městská 
policie především zaměřuje na oblasti :
   Osoby mladší 18  let - alkohol, tabákové 
výrobky, toxikománie a hrací automaty. 
Této problematice věnujeme soustavnou 
pozornost i ve spolupráci s policií ČR 
a příslušnými pracovníky ÚMČ. Lze klad-
ně hodnotit, že při prováděných pravidel-
ných kontrolách nebyly zjištěny závažné 
problémy, a to jak ze strany osob mladších 
18 let, tak i ze strany provozovatelů zaříze-
ní. Přesto i nadále budeme této problemati-
ce věnovat soustavnou pozornost.
   Bezdomovci - zde se nám i v součinnosti 
s policií ČR nedaří dosáhnout uspokoji-
vého řešení. Současné zákony neumož-
ňují řešit bezdomovce za to, že se někde 
soustřeďují jako například u obchodního 
domu Albert. To, že někdo někde sedí 
špinavý a zapáchá, není v rozporu se zá-
konem. Tyto osoby by se musely dopouštět 
veřejného pohoršení, ale to je podmíněno 
přítomností a stížností nejméně tří svědků, 
což je také problém. Případné znečišťování 
veřejného prostranství je s nimi řešeno, 
ale výzvy k úklidu nebo pokutování se 
míjí účinkem. Dále řešíme jejich přespá-
vání především v objektech Na Betonce 
a v bývalé čističce v ulici K Lázním. Jejich 
vykázání má za následek výskyt v jiných 
lokalitách městské části, což problém jako 
takový neřeší. Na tento celospolečenský 
jev MP lék nemá. Bezdomovci nám však 
dělají problémy i z hlediska krádeží krytů 
kanálů, krádeží barevných kovů (měděné 

okapy, el. kabely apod.). Tyto krádeže 
jsou nyní dost časté. Pro zdárné řešení je 
zde nutná součinnost občanů s MP nebo 
policií ČR. Nutná je i prevence – dbejte na 
zamykání vchodových dveří panelových 
domů, vlastních nemovitostí a objektů 
provozoven, nenechávejte volně ležet na 
pozemcích zejména výrobky z barevných 
kovů či železné výrobky větší hmotnosti.
   Ničení veřejně prospěšných zařízení 
a znečišťování veřejného prostranství 
- tato činnost pachatelů není většinou 
systematická nebo plánovaná. Je to větši-
nou spontánní a náhodné vandalství. Zde 
jsme ve většině případů jako statisté, kteří 
provedou zadokumentování zničení nebo 
znečištění veřejně prospěšných zařízení, 
a předáváme věc k vyřešení – nápravě pří-
slušnému odboru ÚMČ. Útokem se stávají 
především autobusové zastávky, dopravní 
značení, dětská hřiště, sloupy veřejného 
osvětlení, budovy apod.. Soustavnou hlíd-
kovou činností, podle početních možností, 
se snažíme preventivně předejít tomuto 
vandalství. Pro dosažení většího efektu by 
nám pomohla Vaše pomoc a spolupráce. 
   V oblasti znečišťování veřejného pro-
stranství není situace plně uspokojivá. 
Díky fungování sběrného dvora se snížil 
počet černých skládek. Přesto tento nešvar 
přetrvává a MP bude nadále tomuto pro-
blému věnovat pozornost, pomoc v odhalo-
vání pachatelů ze strany občanů je vítána. 
Velkým problémem v oblasti znečišťování 
je venčení psů. To nevyřeší sebevětší počet 
košů a sáčků na psí exkrementy, ale jen 
odpovědnost majitelů psů. Z naší strany 
pak přísné fi nanční postihy. Nejde totiž 
jen o znečišťování veřejného prostranství, 
ale o možné rozšiřování infekce. Vždyť 
právě nejčastější místa pro venčení psů 
jsou i místa vycházek rodin s malými 
dětmi! Nebezpečí hrozí i ze strany volně 

pobíhajících psů. Za rok 2005 MP  Radotín 
předala do psího útulku v Tróji  na dvě 
desítky psů různých plemen. Z hlediska 
veřejného pořádku se také podílíme na 
řešení problémů – rušení nočního klidu, 
sousedské a mezilidské vztahy, domácí 
násilí apod. Vzhledem k šíři problematiky 
veřejného pořádku nelze zde vše rozebrat.   
  Kromě výše uvedených prvořadých 
úkolů vás seznámím ještě s jednou 
problematikou, která zasluhuje zvýše-
né pozornosti. Je jím oblast dopravy 
a provozu na pozemních komunikacích.
Vzhledem k narůstání počtu motorových 
vozidel se tato problematika stává stále 
složitější. Sídliště či obce nenafoukneme. 
Proto je nutné ze strany řidičů dbát na 
dodržování nejen dopravního značení, 
ale i zákona  o provozu na pozemních 
komunikacích č.361/2000 Sb. a zákona 
č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů. Dopravní situaci nám 
nadále bude komplikovat nová výstavba 
bytových jednotek, a zejména v sídlištní 
zástavbě pak oprava inženýrských sítí. 
V předmětně popisované oblasti pozornost 
zaměřujeme na:
   Dodržování dopravního značení a výše 
uvedených zákonů - naším cílem je výcho-
va řidičů pro dosažení co nejbezpečnějšího 
a plynulého provozu na pozemních komu-
nikacích v obcích. Především špatné stání 
nejen ohrožuje bezpečnost, ale často brání 
v průjezdnosti vozidlům RZS, hasičům, 
autobusům MHD, zásobování a vozidlům 
odvážející domovní odpady či fekálie. Tyto 
problémy se vyskytují prakticky v celé lo-
kalitě Prahy 16. Danému problému bude 
nadále věnována pozornost za strany MP. 
S využitím odpovídající techniky  bude 
také věnována pozornost kontrole dodr-
žování stanovených rychlostí jízdy a jízdy 
pod vlivem alkoholu.
   Jízda a chůze na červenou - zejména pak 
chůze je velmi častým negativním jevem. 

Chodec je také účastníkem silničního 
provozu a musí se podle toho řídit. Přitom 
jde o hrubé porušení povinností účastníka 
silničního provozu, což bude takto posuzo-
váno a adekvátně řešeno.
   Přechody a chůze po kolejích - přecho-
dům věnuje MP velkou pozornost, a to 
zejména v místech a ranním čase, kdy 
přecházejí školáci nebo rodiče s dětmi do 
mateřských školek. Dle početních mož-
nosti je přítomnost strážníka nutná nejen 
pro ochranu přecházejících dětí, ale i pro 
ochranu řidičů samotných. Jsou přechody 
neřízené semafory a přechody, kde mají 
auta i chodci ve stejný čas zelenou. Zde 
je nutná větší ohleduplnost nejen řidičů, 
ale i chodců.
    Velkým nebezpečím a nešvarem je chů-
ze po kolejích, a to nejenom školní mláde-
že. Zejména se to děje v Radotíně od že-
lezničního přejezdu  v úseku Vrážská – Na 
Betonce po ulici Ke Zděři. V Radotíně na 
železničním přejezdu již došlo k několika 
smrtelných úrazům, a přesto se lidé nepou-
čili! Proto se MP bude zaměřovat na tento 
problém a ukládat tvrdší postihy.
   Ve svém článku jsem uvedl jen určitou 
část problémů, jimiž se zabývá MP. Tyto 
problémy jsou nejaktuálnější. Jak jsem 
uvedl v úvodu, bez Vaší pomoci a spolu-
práce se neobejdeme. Proto uvádím tele-
fonní čísla, na kterých můžete městskou 
policii kontaktovat:
Radotín: 257 911 780, 737 925 388 ( pouze 
v denních hodinách),
Zbraslav: 257 921 146, 777 156 656  (ze-
jména v nočních hodinách),
Smíchov: 257 000 877,
bezplatná linka tísňového volání: 156, 
nebo nás můžete kontaktovat přímo na uli-
ci či v úředních hodinám ve středu 15.00 
– 17.00 hodin na služebně Radotín, Sídliště 
1075 (ve stejné budově jako je domovní 
správa).                                

   Měsíc prosinec se nese v duchu blížících 
se vánočních svátků.Toto období si však 
také oblíbili zloději a podvodníci. Shon, 
tlačenice, nervozita, nadité peněženky, to 
jsou věci, které je lákají a přitahují. Do 
Prahy se na své zlodějské výpravy sjíždějí 
z celé republiky i ze zahraničí. Policie se 
každoročně snaží omezovat rizika krádeží 
a podvodů zvýšeným nasazením policistů 
na riziková místa. Každý z vás může tato 
rizika snížit svým chováním. Nedávejte 
zlodějům a podvodníkům šanci, posloužit 
vám mohou následující rady:
   Používáte-li k platbě platební kartu, 
nenoste ji společně s PIN kódem. Pokud 
si berete větší částku peněz, rozdělte ji 
a uložte na oddělených místech. Měly by 
to být uzavíratelné kapsy v přední části ob-
lečení, pokud možno ne navrchu. Pokud si 
ukládáte peníze do kabelky či tašky, musí 
být uzavíratelná.
   Při cestování hromadnou dopravou 
dávejte obzvláště pozor. Již při čekání na 
zastávce či nástupišti zkontrolujte uzavře-
ní tašek, kabelek a kapes. Nastupování 
a vystupování z dopravních prostředků 
bývá nejčastěji využíváno k okradení. 
Cestujete-li s batohem, pak si ho před 
nastoupením sundejte a během jízdy držte 
v ruce před tělem nebo u těla, zavazadla 
mějte stále pod dohledem. 
  Jedete-li na nákup autem, nenechávejte 
v něm zbytečně žádné věci, i odložená 
bunda či taška s novinami mohou způsobit 
nežádoucí pozornost zloděje. Chcete-li 
si uložit věci do zavazadlového prostoru, 
rozhodně to nedělejte až na parkovišti před 
obchodem. Parkoviště před hypermarkety 
mnohdy zpovzdálí sledují zloději a při tako-
vémto ukládání přesně vědí, pro co jít.
   Při samotném nákupu využívejte mož-
nosti úložných uzamykatelných boxů. 
Rozhodně nedoporučujeme odkládat své 
osobní věci do nákupních vozíků. Kabelka 
ukrytá pod kabátem a tvrzení, že si své 
věci ohlídáte, totiž neobstojí. Dovedným 
zlodějům stačí okamžik a váš košík je 
prázdný, nebo zmizí celý a najdete ho ve 
vedlejší uličce, ovšem bez svých věcí. 
   Při zkoušení zboží dávejte dobrý po-
zor na odložené věci. Pověšená taška ve 
zkušební kabince či kabelka položená na 

zem při zkoušení bot se velmi často stávají 
lehkou kořistí zlodějů. 
   Návštěva restaurace po zdárném nákupu 
je často odměnou. Rozhodně při ní neod-
kládejte zavazadla a svršky na opěradla 
židlí, zvláště pokud máte v kapsách pe-
něženky a osobní věci. Kabelka či taška 
z opěradla mizí rukou hbitého zloděje 
velmi rychle.
   Chystáte-li se vyložit nákup do vozidla, 
buďte ostražití. Zloději využívají situace, 
kdy ukládáte věci do zavazadlového pro-
storu, a nepozorovaně vniknou do přední 
části vozidla, pokud ho necháte nezajištěné 
a stihli jste si tam odložit tašku kabelku či 
bundu. Mohou se také snažit o snížení vaší 
ostražitosti např. tím, že se vás jeden bude 
vyptávat či něco nabízet a druhý mezitím 
prohledá váš vůz.   
   Na závěr několik případů z prosince 
loňského roku, které ukazují, že zloději 
využijí každou příležitost: 
   Na parkoviště pražského hypermarketu 
přijela svým vozidlem rodina s malým 
dítětem. Mladá maminka před odchodem 
na nákupy dítě přebalila a použitou plenku 
uložila do igelitové tašky a tu položila na 
podlahu u spolujezdce. Poté, co se zhruba 
po hodině vrátili, našli své auto s rozbitým 
oknem, jediné co chybělo, byla taška 
s plenkou.
   Dvě kamarádky vyrazily na vánoční 
nákupy, obě si položily kabelky do vozíku 
a  se zaujetím se věnovaly nákupům. Jejich 
nákupní horečku přerušil pracovník ostra-
hy, který jim sdělil, že pomocí kamerového 
systému vysledovali mladistvou zlodějku, 
která  jim z vozíku před pár okamžiky od-
cizila obě kabelky a mířila s nimi k výcho-
du z prodejny. Byla zadržena pracovníky 
ostrahy a předána policii. Obě kabelky 
byly vráceny nepozorným majitelkám. 
   Mladý zaměstnanec stavební fi rmy se 
cestou ze zaměstnání v nočních hodinách 
rozhodl ještě nakoupit nějaké vánoční 
dárky v hypermarketu, který měl při cestě 
domů. Po příjezdu na zaplněné parkoviště 
vystoupil a tašku s notebookem a kufřík 
s fi remní dokumentací uložil do zavaza-
dlového prostoru. Poté, co nakoupil a chtěl 
dárky uložit do zavazadlového prostoru, 
zjistil, že je prázdný.
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komunikacích č.361/2000 Sb. a zákona 

Proto je nutné ze strany řidičů dbát na 
dodržování nejen dopravního značení, 
ale i zákona  o provozu na pozemních 
komunikacích č.361/2000 Sb. a zákona 

f) se dokládá čestným prohlášením.
č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů. Dopravní situaci nám 
nadále bude komplikovat nová výstavba 
bytových jednotek, a zejména v sídlištní 
zástavbě pak oprava inženýrských sítí. 

   Ve smyslu § 72 živnostenského zákona 
je živnostenský odbor oprávněn požádat 
o vydání výpisu z Rejstříku trestů. Nově 
podle § 46 odst. 6 živnostenského zákona 
si tedy živnostenský odbor vyžádá u pří-
slušných orgánů potvrzení podle § 6 odst. 
1 písm. d) nebo e), nejsou-li k ohlášení 

zástavbě pak oprava inženýrských sítí. 
V předmětně popisované oblasti pozornost 

slušných orgánů potvrzení podle § 6 odst. 
1 písm. d) nebo e), nejsou-li k ohlášení 
živnosti doložena. Živnostenský odbor si 
dále, není-li doložen k ohlášení živnosti, 
vyžádá postupem podle § 72 výpis z rejs-
dále, není-li doložen k ohlášení živnosti, 
vyžádá postupem podle § 72 výpis z rejs-
tříku trestů.

– f) ŽZ), živnostenský odbor po doložení 
zaplacených nedoplatků v zahájeném 

 Podnikatel ohlásí živnost, živnostenský  Podnikatel ohlásí živnost, živnostenský 
odbor si vyžádá doklad o tom, že nemá 
nedoplatky a po jeho obdržení zjistí, že 
ohlašovatel nedoplatky má. Živnostenský 
odbor zahájí správní řízení o tom, že živ-

pro ochranu přecházejících dětí, ale i pro Uzavírky u lomů. I v příštím roce 
musí řidiči počítat s dopravními 
omezeními z důvodu zajištění 
bezpečnosti při provádění trhacích 
prací. Na Zbraslavi jde o ulici K Pře-
hradám, která spojuje Prahu s Davlí 
a Štěchovicemi. Komunikace bývá 
u kamenolomu uzavřena na nezbytně 
dlouhou dobu v těchto časech: 9.00 
- 9.30 a 12.30 - 13.30 hod. Druhou 
nepravidelně uzavíranou komunikací 
je radotínská ulice Na Cikánce, v je-
jíž blízkosti probíhají trhací práce 
v lomech Špička nebo Hvížďalka 
v době od 13.20 do 13.40 hod., a to 
vždy v pracovní den s frekvencí cca 
1x týdně. V obou případech musí 
být místo uzavírky řádně označeno 
dopravním značením a musí být pří-
tomna hlídka vybavená praporkem. 
Zasedání zastupitelstva MČ Praha 
16. Rada MČ Praha 16 zve občany 
na řádné III. zasedání Zastupitelstva 
městské části Praha 16, které se koná 
dne 18.12.2006 v 17.00 hod. v sále 
Kulturního střediska “U Koruny”.
Nový LIDL na Zbraslavi. Dne 
21.11.2006 byla zkolaudována pro-
dejna „LIDL“ na Zbraslavi a slav-
nostní otevření proběhlo 7.12.2006.

S v o z  o d p a d u  o  s v á t c í c h . 
Upozorňujeme občany, že v pondělí 
1.1.2007 nebude svážen komunální 
odpad. Z oblastí, které mají svoz 
v pondělí, bude odpad odvezen 
následující den, dojde tedy k čás-
tečnému posunu odvozu odpadu 
i v dalších dnech o 1/2 až 1 den. 
V dalším týdnu už bude svoz probí-
hat v běžných termínech. V období 
vánočních svátků bude svoz odpadu 
prováděn podle normálních svozo-
vých programů.
Schůze zastupitelstva MČ Praha 
Lochkov. MČ Praha Lochkov zve 
své občany na zasedání zastupitel-
stva městské části, které se koná dne 
20.12.2006 od 19.00 hod. v zasedací 
místnosti ÚMČ Praha 16.

Silniční okruh Lochkov – Lahovice. 
Dne 4. prosince byla slavnostně 
zahájena stavba ražby tunelu pro 
silniční okruh SOKP 514 (Lochkov 
- Lahovice). Stavba dostala jméno 
Marie, to po patronce  tunelu, kterou 
se stala ing. Marie Nádvorníková. 
Tunel bude mít dva tubusy, kaž-
dý o délce 1600 m. Směrem na 
Lochkov povedou tři jízdní pruhy 
a směrem na Lahovice dva jízdní 
pruhy. S dokončením stavby  včetně 
dvoukilometrové estakády přes řeku 
Berounku se počítá v roce 2009.


