v reakci na Vaši žádost o poskytnutí informace, doručenou Magistrátu města Pardubic dne 14.12.2017,
Vám sděluji následující:
Obecní živnostenský úřad (OŽÚ)
OŽÚ oznámil Policii ČR podezření z neoprávněného podnikání v roce 2016 v 6 případech, z toho: 1 x
volná živnost, 4 x řemeslná živnost, 1 x koncesovaná živnost.
V roce 2017 to bylo 7 případů, z toho 4 x volná živnost, 2 x řemeslná živnost, 1 x činnost mimo režim
živnostenského zákona.
Z uvedených 6 případů šlo v roce 2016 o 1 podnět od fyzické osoby. Dalších 5 podezření z
neoprávněného podnikání bylo zjištěno kontrolní činností živnostenských úřadů.
V roce 2017 šlo rovněž o 1 podnět od fyzické osoby. Další 2 případy podezření z neoprávněného
podnikání byly zjištěny kontrolní činností živnostenského úřadu. Dále jsme 1 podnět obdrželi o
Krajského soudu (týkal se podnikání mimo režim živnostenského zákona), 1 podnět od Obecního úřadu
Staré Hradiště. 2 podněty jsme obdrželi od Obvodního oddělení Policie ČR, Přelouč.

Oddělení přestupků
Podněty zasílá na místně příslušný živnostenský úřad + obvykle též České komoře advokátů či jiný
dozorový orgán.
Zároveň je oddělení přestupků dožadováno i v rámci součinnosti při přešetřování podání, které učinily
jiné správní orgány.
V žádném případě se nejedná o akt osobní msty. Podnětů bylo učiněno více, na různé subjekty. Tyto
podněty jsou činěny v souladu se zásadou dobré správy dle ust. § 8 odst. 2 správního řádu, kdy jak
Živnostenský úřad, tak Česká advokátní komora, jsou správními orgány na svých svěřených úsecích.
Podněty činilo oddělení přestupků jako představitel správního orgánu, který je věcně nepříslušný k
prověření těchto podezření, na hlavičkovém papíře Magistrátu města Pardubic a rozhodně se nejedná
o soukromou iniciativu vůči obecným zmocněncům. Otázka prověřování oprávněnosti poskytování
právních služeb za úplatu nepřísluší oddělení přestupků magistrátu, ale jiným orgánům veřejné moci.
Takto oddělení přestupků MmP postupuje ve všech případech tzv. obecných zmocněnců, kteří
opakovaně v různých řízeních zastupují účastníky a jedná se tak o standardní postup správního orgánu.
Na tyto podněty sama Česká advokátní komora reaguje tak, že často podá trestní oznámení pro
neoprávněné podnikání (výkon advokacie - poskytování právních služeb ve smyslu § 1 odst. 2 zákona
85/1996 Sb., o advokacii příslušní toliko advokátům). K postoji České advokátní komory (ČAK) ve vztahu
k
obecným
zmocněncům
lze
odkázat
na
oficiální
stránky
ČAK
http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=12818 , kde lze nalézt stať "Velmi zvláštní služby", v níž se
ČAK vyjadřuje k činnosti tzv. pojišťoven pokut.
Konkrétní případy za období 2016 - 2017
1. Součinnost s PČR – č.j. KRPS-96160-14/TČ-2016-010581-LE ze dne 5.4.2016
Žádost Policie ČR, Krajské ředitelství Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, oddělení SKPV o
součinnost ve věci obecného zmocněnce.
- u nás se vyskytl v jednotkách případů, působil hlavně v Praze a středních Čechách
2. Součinnost s PČR – č.j. KRPJ-88205-2/TČ-2016-160781 ze dne 24.8.2016
Žádost Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, územní odbor Jihlava, oddělení
hospodářské kriminality SKPV o součinnost ve věci obecného zmocněnce.
– u nás se nevyskytl.
3. Součinnost s PČR - č.j. KRPM-93887-30/TČ-2016-140581-39 ze dne 1.9.2017
Žádost Policie ČR, Krajské ředitelství Olomouckého kraje, územní odbor Olomouc, oddělení
hospodářské kriminality SKPV o součinnost ve věci obecného zmocněnce.

Zaslány kopie plných mocí a úkonů, které 24 řízeních vedených u oddělení přestupků MmP tento
zmocněnec učinil.
4. Součinnost s PČR - č.j. KRPT-250936-112/TČ-2012-070181 ze dne 14.3.2017
Žádost Policie ČR, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Bruntál, oddělení
hospodářské kriminality SKPV o součinnost ve věci obecného zmocněnce.
– u nás se nevyskytl

Co se týče požadavku na poskytnutí informace „koho konkrétně“ se podané podněty týkaly, sdělujeme
Vám, že tuto informaci z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme poskytnout. Součástí tohoto
přípisu je tedy rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

