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věkových skupin do 49 let a naopak ve všech 
nad 49 let byla převaha žen. Mezi dětmi do 
14 let bylo 51,4 % chlapců, což je všeobecně 
obvyklá hodnota. Obyvatelstvo v produk-
tivním věku bylo podle pohlaví v naprosté 
rovnováze. Ve věku nad 59 let bylo žen 
58 %. Shodně se situací v celém hlavním městě 
i zde pokleslo zastoupení dětí do 15 let, ale 
tak jako před 10 lety, i v roce 2001 byl stále 
podíl dětské složky v MČ Praha – Zbraslav 
vyšší než v Praze celkem. Zastoupení oby-
vatel v produktivním věku se oproti roku 
1991 mírně zvýšilo na hodnotu 66,9 %, což 
převyšuje údaj za Prahu celkem (65,8 %). 
Nejpočetnější pětiletou věkovou skupinou 
byli obyvatelé ve věku 45-49 let. Průměrný 

věk obyvatel městské části byl 39,1 roků. Od 
roku 1991 se tento údaj zvýšil. Průměrný 
věk mužů v roce 1991 byl 34,8 roků a v roce 
2001 se zvýšil na 37,8 roků. U žen bylo zvý-
šení zaznamenáno také a to z 38,1 roků při 
cenzu 1991 na 40,4 v roce 2001. Průměrný 
věk obyvatel na Zbraslavi je nižší, než činí 
celopražský údaj (41,1 let). Osob žijících 
v manželství bylo 57 %, tento podíl se od 
roku 1991 snížil, tehdy to bylo 64 % ze 
všech obyvatel starších 14 let. Tak jako 
v roce 1991 měli zastoupení i obyvatelé slo-
venské národnosti, kterých bylo 146, ale vět-
šina z nich byli čeští státní příslušníci. Pouze 
dva občané se přihlásili k národnosti romské. 
Ze současných obyvatel městské části je 
59,1 % rodilých Pražanů, což je poněkud 
nižší podíl než v Praze celkem (61,8 %). Vě-

řících zde bylo 22,9 % (méně než v Praze). 
  I Zbraslav patří k městským částem s po-
někud sníženým zastoupením věřících. Mezi 
věřícími jsou trvale silněji zastoupeny ženy 
(58 %) a mezi náboženskými vyznáními je 
nejčastější příslušnost k římskokatolické 
církvi. Oproti roku 1991 se zvýšil počet osob 
hlásících se k ostatním a nepřesně určeným 
církvím. Mezi věřícími těchto směrů spíše 
převládají muži a osoby mladší. Shodně 
s celopražskou tendencí i zde výrazně pokle-
sl počet osob, které na tuto otázku odmítly 
odpovědět. 
  Nejčastější vzdělání mezi obyvateli MČ 
Praha – Zbraslav je střední s maturitou 
včetně vyššího odborného (1791 obyvatel  
v roce 1991 - 30,2 % a v roce 2001 již 2400 
obyvatel - 36,2 %). Naopak podíl obyvatel 
s druhým nejfrekventovanějším typem vzdě-
lání, středním bez maturity, se oproti roku 

1991 snížil. Před 10 lety to bylo nejčastější 
vzdělání (z 31,4 % v roce 1991 na 30,6 % 
v roce 2001). V roce 2001 bylo v městské 
části 15 % obyvatel se základním vzděláním 
(v roce 1991 23,6 %). Pokles podílu souvi-
sí s generačními posuny. Nyní přicházejí 
do vyššího věku obyvatelé, kteří po válce 
studovali. Základní vzdělání bylo zjištěno 
častěji v ženské části populace, ale i zde se 
do určité míry projevuje souvislost s tím, 
že ve starších věkových skupinách je právě 
převaha žen. Vysokoškolského vzdělání 
dosáhlo 16,8 % populace, což je o 2 % méně 
než v Praze celkem.
(Převzato z publikace SLDB 2001 
pro Prahu 5, Souborná informace, 
říjen 2003, strana 62 až 68).

  V návaznosti na článek z červnového 
vydání novin se tentokrát zjednodušeně 
zmíníme o tom co následuje, když jsou 
žadatelé o to stát se osvojiteli či pěstouny 
zařazeni do evidence krajského úřadu (v 
Praze Magistrátu) a dále o dvou základních 
formách náhradní rodinné péče v ČR.  
  Děti umisťované do náhradní rodinné péče 
jsou zejména ty děti, jejichž rodiče se o ně 
nemohou, nechtějí nebo neumějí postarat. 
Osvojovány bývají hlavně velmi malé děti, 
které jsou tzv. právně volné. To znamená, 
že jejich rodiče dobrovolně nebo soudně 
ztratili rodičovskou zodpovědnost – nejsou 
zákonnými zástupci dítěte. Do pěstounské 
péče přicházejí většinou děti, které nejsou 
právně volné (není podmínkou) a jsou 
starší, popř. mají zdravotní obtíže, jedná se 
o sourozeneckou skupinu apod. a je většinou 
nemožné nebo nepravděpodobné, že se 
budou moci vrátit do původní rodiny (jsou 
však i výjimky). 
  Jak probíhá samotné převzetí dítěte do 
náhradní rodinné péče ? Nejdříve příslušný 
krajský úřad (Magistrát hl.m. Prahy) 
prověřeným žadatelům oznámí, že právě 
oni byli z evidence vytipováni pro konkrétní 
dítě (záleží na tom, zda si podali žádost 
o osvojení nebo pěstounskou péči). Žadatelé 
budou informováni o všech dostupných 
údajích, které jsou o dítěti známy (zdravotní 
stav, rodinná anamnéza, právní otázky). Pokud 
o konkrétní dítě žadatelé projeví zájem, jsou 
informováni  kdy a kam se mají dostavit, aby 
si promluvili s odborníky ze zařízení, kde je 
dítě umístěno, a také jim je nabídnuto, aby se 
s dítětem seznámili. Poté probíhá návštěva 
u dítěte (u dětí, které mají být umístěny do 
pěstounské péče musí probíhat velmi citlivě, 
pozvolna, opakovaně). 
  Pokud se žadatelé rozhodnou, že dítě do 
péče převezmou, přebírají ho po několika 
nutných formálních úkonech do tzv. 
předadopční péče (popř. předpěstnounské) 
na základě rozhodnutí příslušného úřadu dle 
bydliště dítěte. Tato péče trvá minimálně tři 
měsíce. Po uplynutí tohoto období následuje 
vyřizování soudních záležitostí.  O svěření 
do náhradní rodinné péče v konečné fázi 
rozhoduje na základě návrhu žadatelů soud. 
S tímto  poradí a pomůže pracovnice pro 
náhradní rodinnou péči Sociálního odboru 
při ÚMČ dle  trvalého bydliště. V případě 
osvojení dětí mladších jednoho roku se 
rozhoduje o prostém osvojení (lze jej ze 

závažných důvodů zrušit). O nezrušitelném 
osvojení, kdy jsou osvojitelé zapsáni do 
rodného listu dítěte místo rodičů, lze 
rozhodnout až po prvním roce věku 
dítěte. Osvojením vznikají mezi osvojiteli 
a osvojencem stejné vztahy jako mezi rodiči 
a dětmi. Osvojitelé se stávají zákonnými 
zástupci dítěte. U dětí, které jsou umisťovány 
do osvojení, již nejsou biologičtí rodiče 
účastníky soudního řízení, neboť se svých 
práv vzdali na základě podepsaného 
souhlasu s osvojením dítěte nebo byli rodiče 
tohoto práva zbaveni soudně (pokud o dítě 
neprojevovali zájem, popř. mu ubližovali). 
 V případě pěstounské péče  poradí 
a pomůže příslušná pracovnice s podáním 
návrhu na svěření dítěte do pěstounské péče. 
Pěstounům náleží dávky pěstounské péče, 
které jsou vypláceny stejným oddělením 
jako ostatní dávky státní sociální podpory. 
Jedná se o opakované dávky – příspěvek 
na úhradu potřeb dítěte a odměnu pěstouna. 
Kromě toho je vyplacen jednorázový 
příspěvek při převzetí dítěte. Pěstounská 
péče podléhá dohledu příslušného úřadu, 
tzn., že pěstouni budou v průběhu doby 
kontaktováni  známou pracovnicí a veškeré 
problémy s ní mohou  konzultovat. U dětí 
v pěstounské péči se pěstouni nestávájí 
zákonnými zástupci dítěte, a proto závažnější 
rozhodnutí o životě dítěte podléhají 
schválení soudu (např. změna příjmení). 
V tomto případě jsou biologičtí rodiče 
účastníky řízení a mohou se k  návrhům 
pěstounů vyjadřovat. Pokud však byli rodiče 
soudně zbaveni rodičovské zodpovědnosti, 
nejsou účastníky řízení. Za této situace 
(pokud ani jeden z rodičů nemá rodičovskou 
zodpovědnost) jsou však pěstouni ve většině 
případů soudně ustanoveni poručníky dítěte, 
neboť dítě nemůže být bez zákonného 
zástupce. Nárok na dávku pěstounské péče 
poručníkům zůstává stejně jako pěstounům.  
  V případě zájmu o informace o náhradní 
rodinné péči doporučuji ještě jednou knihu 
z nakladatelství Portál s názvem Osvojení 
a pěstounská péče, pro vážné zájemce 
máme na našem oddělení v omezeném 
počtu k dispozici informační brožury. Velmi 
zajímavý je  pro zájemce o pěstounskou péči 
zejména časopis Náhradní rodinná péče, 
vydávaný Střediskem náhradní rodinné péče 
(informace o tomto středisku naleznete na 
www.rodina.cz/SNRP), který je k dostání 
v knihkupectví Portál.

  Výkonem služby v okrsku č.22 Radotín 
jih je pověřen jeden strážník okrskář. Úze-
mí okrsku je dáno hranicí hlavního města 
Prahy směrem na Černošice, ul. Karlická, 
nám. Osvoboditelů, Horymírovým nám., 
ul. V. Balého a řekou Berounkou. 
  V oblasti veřejného pořádku bylo za 
1. pololetí řešeno celkem 59 přestupků, 
z toho v blokovém řízení 8, v celkové výši 
4 700,- Kč. V okrsku i přes značný počet 
společensko-kulturních a sportovních akcí 
(rodeo, čarodějnice, běh T. Foxe, Dětský 
den v základní škole) nedošlo k vážnému 
porušení veřejného pořádku. I přes všechnu 
snahu dochází v rajonu k poškozování veřej-
ně prospěšného zařízení jako jsou lavičky za 
hřbitovem, zastávky MHD na Sídlišti aj.  
  Od jara se neustále vyskytují pokusy o sta-
nování a výstavbu pochybných ubytovacích 
provizorií v okolí řeky Berounky osobami 
bez stálého pobytu. Tuto problematiku se 
daří velmi úspěšně řešit. Není však oprávně-
ní k řešení mimo hranice hl.m. Prahy, tudíž 
se uvedené osoby přesouvají do blízkosti 
Radotína ve směru na Černošice. V posled-
ním období také dochází k drobným kráde-
žím v zahrádkářské kolonii K Lázním, kde 
dochází ke krádežím kovových předmětů. 
  V oblasti dopravy bylo za uvedené období 
řešeno celkem 217 přestupků, z toho v blo-
kovém řízení 59, v celkové výši 10 700,- Kč. 
Mezi nejčastěji řešené problémy patří 
parkování vozidel v zákazech zastavení a 
na chodníku před obchodem potravin Be-
rounka na Sídlišti, jízda motocyklů na pěší 
a cyklistické stezce okolo Berounky a přes 

radotínskou lávku. Další závažnou proble-
matikou je rychlost vozidel projíždějících 
hlavně po ul. Karlická. Tuto problematiku 
však v současné době nelze z technických 
důvodů řešit -  Městská policie Praha nedis-
ponuje radary. V rámci každodenní činnosti 
probíhá dozor na přechodech pro chodce 
v době příchodu dětí do školy a nárazově 
i při jejich odchodu v odpoledních hodinách 
( Horymírovo nám. a nám. Osvoboditelů 
u pizzerie). Za uplynulé období bylo 
na ÚMČ Praha 16 - Radotín oznámeno 
jedno vozidlo vykazující známky vra-
ku, a to v ul. Sídliště. Z dalších aktivit 
byly uskutečněny besedy s dětmi, or-
ganizace dětského dne v ZŠ Radotín 
a  L i p e n c e . 
  Na velmi dobré 
úrovni je spoluprá-
ce s MČ Radotín 
i s Policií ČR, 
a to jak v problema-
tice řešení trestné 
činnosti, tak při 
zjišťování majitelů 
vozidel vykazují-
cích známky vraků, 
kradených vozidel apod. ,,V následujícím 
období je třeba důsledněji se zaměřit na 
rušení nočního klidu v okolí provozovny 
Klondajk. Dále na oblast zakládání nepo-
volených skládek a znečišťování veřejného 
prostranství “, říká pověřený strážník z okrs-
ku č.22 Bohumír Bielik. A dále dodává: 
,,V oblasti dopravy budou pokračovat kontroly 
na  nejproblematičtějších místech okrsku“.. 

vážně parkují na novém veřejném parko-
višti před dostihovým učilištěm. Problémem, 
který stále přetrvává, je nezapočatá výměna 
a doplnění dopravního značení. Za přestupky 
v dopravě bylo uloženo 48 blokových pokut 
v celkové hodnotě 7 900 Kč a 92 výzev pro 
nepřítomného pachatele přestupku.
  V lokalitě Velká a Malá Chuchle se zvýšil 
výskyt lidí bez přístřeší. Ti se snaží přespá-
vat v opuštěných domech a ve volné přírodě. 
Je-li důvodné podezření z páchání trestné 
činnosti, je prověřována jejich totožnost 
i za účelem zjištění, nejedná-li se o osoby 
hledané PČR. Vyskytla se i upozornění 
občanů, že bezdomovci mají na svědomí 
drobné krádeže v Malé a Velké Chuchli, což 
se však zatím neprokázalo. Nadále  však 
budou probíhat kontroly opuštěných objektů 
a osob, které se v nich nacházejí. Za narušení 
veřejného pořádku byly uděleny 2 blokové 
pokuty za 400 Kč a 44 přestupků bylo ozná-
meno správním orgánům. Jedna osoba byla 
předána PČR. Jednalo se o osobu hledanou. 
V poslední době nebyly zjištěny žádné nové 
černé skládky.
  „Spolupráce s radnicí ve Velké Chuchli je 
na výborné úrovni“, tvrdí Patrik Vognar. ,,Ke 
zlepšení výkonu služby okrskáře nepochyb-
ně přispělo zapůjčení služebních jízdních kol 
od MČ a též místnost vyhrazená na úřední 
hodiny pro veřejnost“, upřesňuje strážník .

inspektor Bohumír Bielik sl. č.: 0571 
strážník okrskář

  V okrsku 25. Velká Chuchle působí strážník 
Patrik Vognar, který má na starosti polovinu 
Velké Chuchle (hranicí je Starochuchel-
ská ulice ), Malou Chuchli a Chuchelský 
háj. V okrsku jsou převážně vykonávány 
denní směny a v nočních hodinách  je 
služba zabezpečena autohlídkou pro Pra-
hu 16. Strážník k výkonu služby využívá 
jízdní kolo zapůjčené od MČ V. Chuchle. 
V okrsku jsou zabezpečeny i úřední hodiny 
pro veřejnost, a to vždy ve středu od 15.00 
do 17.00 hodin. Na okrskové služebně Velká 
Chuchle však není telefon, proto by měli 
občané případné dotazy a připomínky sdě-
lovat na tel. 257 921 146 nebo 777 156 656. 
V noci pak na hlídku přímo sloužící pro Pra-
hu 16 -   777 156 656 nebo v tísni linku 156. 
  V oblasti dopravy byla v prvním pololetí 
roku 2004 věnována pozornost především 
zbras l avské  cyk-
los tezce .  Dalš ím 
problémem, který se 
podařilo z větší části 
vyřešit, je parko-
vání vozidel v ulici 
U Křižovatky. Na 
problém upozornili 
obyvatelé této ulice, 
kteří si stěžovali na 
špatnou průjezdnost zaviněnou nevhodně za-
parkovanými automobily. Řidiči neporušo-
vali žádnou dopravní značku, ale porušovali 
zákon tím, že neponechali volný jízdní pruh 
o šíři 3m v jednom směru. Řidiči již pře-

inspektor Patrik Vognar
strážník okrskář

  Ve stadiu zpracování po připomín-
kovém řízení a před předložením Radě 
hl. m. Prahy ke schválení je návrh obecně 
závazné vyhlášky, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 23/2003 
Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku ze psů.
  Podle návrhu bude nově zavedena povin-
nost chovatele označit svého psa trvale 
mikročipem nebo tetováním a dále povin-
nost chovatele přihlásit se do evidence 
chovatelů psů, kterou povede Magistrát hl. 
m. Prahy. Nabytí účinnosti se předpokládá 
dnem 1. ledna 2005.
Po schválení vyhlášky vás budeme dále 
informovat.

U „běžících“ žádostí  o přídavek na dítě 
se každoročně během září dokládá pou-
ze doklad o výši příjmů za předchozí ka-
lendářní rok a potvrzení o studiu u dětí 
starších patnácti let. Během prázdnin 
byly všem žadatelům, kteří mají „bě-
žící“ žádost, rozeslány poštou tiskopisy 
potřebné k prodloužení žádosti. Někteří 
již vyplněné formuláře odevzdali, kdo 
tak ještě neučinil, platí pro něj následu-
jící upozornění. Nejpozději do 30.září 
2004 je nutné předat potvrzení o studiu 
na školní rok 2004/2005. Potvrzení 
dokládají všechny děti po dovršení 
patnácti let, i když dítě plní povinnou 
školní docházku. Doklad o výši roč-
ního příjmu (za kalendářní rok 2003) 
všech společně posuzovaných osob je 
žadatel povinen odevzdat nejpozději do 
31.října 2004. Žadateli, který nedoloží 
potřebné doklady ani do 31.října, nárok 
na dávku ze zákona zaniká. 

PORADNA - INFORMACE

1. K všeobecným podmínkám provozo-
vání živnosti
Stávající úprava všeobecných podmínek 
provozování živnosti se upřesňuje a doplňu-
je. Povinnost předložit doklad o neexistenci 
daňových nedoplatků zůstává zachována, 
avšak stanovuje se, že takový doklad doklá-
dá pouze fyzická osoba, která na území ČR 
podnikala, nebo podniká. Stanovuje se další 
všeobecná podmínka provozování živnosti, 
a to předložení dokladu o tom, že fyzická 
osoba, pokud na území ČR podnikala nebo 
podniká, nemá nedoplatky na platbách po-
jistného na sociální zabezpečení a příspěvku 
na státní politiku zaměstnanosti.
2. Odpovědný zástupce
Upouští se od povinného pracovně právního 
vztahu podnikatel – odpovědný zástupce. 
Dále od povinnosti trvalého pobytu odpo-
vědného zástupce na území ČR. Upouští 
se též od požadavku na prokázání znalosti 
českého jazyka u cizinců – odpovědných zá-
stupců. Prokazování znalosti češtiny/sloven-
štiny se nyní váže na provozovnu určenou 
pro styk se zákazníky s tím, že nově může 
živnostenský úřad v pochybnostech u tako-
vé osoby zkoumat pohovorem splnění této 
podmínky. Stanovuje se, že odpovědný 

zástupce musí plnit zvláštní podmínky pro-
vozování živnosti. Z všeobecných podmínek 
jsou to podmínky dosažení věku 18 let, způ-
sobilost k právním úkonům, bezúhonnost, 
nikoliv již  bezdlužnost. Vypouští se povin-
nost zahraniční fyzické osoby ustanovovat 
odpovědného zástupce, nemá-li pobyt v ČR. 
Zakládá se povinnost odpovědnému zástupci 
oznámit živnostenskému úřadu ukončení 
výkonu funkce odpovědného zástupce 
u podnikatele, jestliže zjistí, že podnikatel 
tuto povinnost nesplnil. Tím se umožňuje, 
aby oznámení odpovědného zástupce mělo 
stejné právní následky jako oznámení podni-
katele o této skutečnosti.      
3. Povinnost podnikatele – hlavní změny
Nové povinnosti se stanovují podnikate-
li, pokud jde – o nákup použitého zboží, 
o nákup zboží bez dokladu nabití, o přijímání 
tohoto zboží  do zástavy a o zprostředkování 
jeho nákupu či přijetí do zástavy. Povinností 
podnikatele v těchto případech  je před 
uzavřením smluvního vztahu identifikovat   
jeho účastníky, předmět smluvního vztahu 
a vést evidenci o těchto skutečnostech (včetně 
data uzavření tohoto smluvního vztahu). Zá-
kon dále stanoví, co se rozumí „identifikací 

Daň z přidané hodnoty.
Od 01.05.2004 vstoupil v platnost Zákon 
č. 325/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 
MČ Praha 16 stejně jako ostatní městské 
části vykonává činnosti, které jsou ve 
smyslu zákona zdanitelným plněním. 
Osobou povinnou k dani je hl. m. Praha, 
která se jako daňový subjekt zaregistrovala 
ke dni 01.06.2004 s účinností od 01.08.2004, 
protože byla splněna skutečnost obratu 
ekonomických činností vyššího než 
1 mil. Kč již v měsíci květnu 2004. 
MČ Praha 16 jako součást hl. m. Prahy 
musela realizovat kroky k vedení 
evidence pro daňové účely, na základě 
kterých budou vyhotovovány podklady za 
MČ Praha 16 pro daňové přiznání hl. města 
Prahy. V současné době probíhají stále ještě 
jednání HMP se správcem daně o sjednání 
daně. Pro tento účel musely být i MČ 
Praha 16 vyhotoveny podklady o výši plnění 
vyplývajících z ekonomických činností. 
I tak je však nutno plnit veškeré povinnosti 
stanovené zákonem, tj. vést v evidenci 
pro daňové účely veškeré údaje vztahující 
se k její daňové povinnosti. Evidence 
musí být vedena v takovém členění, aby 
bylo možno sestavit daňové přiznání. 
V časově omezeném období sjednané 
daně bude hl. m. Praha včetně městských 
částí povinno vyřešit všechny věcné 
i technické problémy spojené s aplikací výše 
uvedeného zákona. K provádění evidence 
je k dispozici program UCR Gordic. Pro 
informaci uvádíme ekonomické činnosti 
uskutečňované MČ Praha 16 (Radotín): 
komerční hlášení místního rozhlasu, služby 
kopírování pro účely matriky, inzerce na 
plakátovacích plochách MČ, reklamní 
služby v Novinách Prahy 16, krátkodobé 
nájmy nebytových prostor (učebny a sál 
KS a kino), pronájem nebytových prostor 
pro účely garáží (čp. 21, 1521, 1522), prodej 
brožur a pohledů MČ, kulturní činnosti 
SKP 92 (vstupné KS a kino), ubytování 
v rekreačním zařízení MČ, prodej majetku, 
stravovací služby (závodní  strav., cizí 
osoby), služby související s pohřebnictvím.


