
 

 

Informace o kontrolách dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů  

 

Rok 2020 

 

Odbor 

 

Předmět kontroly 

Právní předpis, dle kterého je kontrola 

vykonávána 

 

Kontrolovaná osoba (počet) 

 

Popis nejčastějších a nejzávažnějších 

nedostatků 

  fyzická osoba právnická osoba  

Interní audit a 

a kontrola 

veřejnosprávní kontrola poskytnutých dotací 

zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů 

(zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších 

předpisů 

 

1 

 

12 

nesplnění podmínky, že příjemce je 

povinen všechny dotované činnosti 

zrealizovat a profinancovat nejpozději 

do 31.12. roku, v němž dotaci obdržel, 

nesoulad v údajích uváděných v žádosti 

o poskytnutí dotace s finančním 

vypořádáním dotace a s účetnictvím, 

nesplnění účelu dotace, nedostatečné 

vedení samostatné evidence čerpání 

přijaté dotace 

Odbor správní a 

vnitřních věcí 

kontrola matričních úřadů ve správním obvodu – 

matriční agenda 

zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu 

a příjmení a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

 

 

8 

drobné nedostatky – nesprávné 

označení místa matriční a nematriční 

události, neoznačené listiny - opraveno 

v průběhu kontroly 

 

Odbor školství, 

kultury a 

vnějších vztahů 

oddělení školství 

zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů 

(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů 

 

kontroly byly zaměřeny na: 

• kontrolu odstranění uložených nápravných 

opatření z předchozí kontroly 

 3 mateřské školy 

3 základní školy 

SVČ a ZpDVPP 

Doris 

Městská knihovna 

Kino Oko 

závažné nedostatky nebyly kontrolou 

zjištěny 

 

kontrola hospodaření v agendě 

cestovních příkazů a autodopravy – 

nejedná se o závažná porušení, ale 

opakující se nepřesně vyplněné údaje 

v cestovních příkazech, nedodržení lhůt 



 

• vedení účetnictví a výkaznictví dle zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů 

- kontrolu účetní závěrky 

- kontrolu odpisového plánu 

- kontrolu hospodaření s fondy účetní 

jednotky 

- kontrolu čerpání účelových příspěvků 

poskytnutých zřizovatelem 

• kontrolu vnitřních směrnic a jejich dodržování 

• kontrolu systému procesu zveřejňování smluv 

• kontrolu čerpání finančních prostředků ze 

státního rozpočtu 

• kontrolu oblasti BOPZ a cestovních náhrad 

pro předání vyúčtování pracovní cesty  

(3 organizace) 

 

proces zveřejňování smluv a objednávek 

v registru - nejsou zveřejňovány ve 

stanovené lhůtě (1 organizace ve větší 

míře, jinak výjimečně) 

 

oblast BOZP kontrolována pouze 

u 1 organizace v rámci odstranění 

nedostatků z minulé kontroly - bylo 

shledáno, že jsou OOPP ojediněle 

poskytovány v rozporu s předmětnou 

směrnicí  

Odbor životního 

prostředí 

ochrana lesů 

zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

1 

  

nezpracované kůrovcové dříví 

 využívání lesních pozemků 

zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

1 

 neoprávněný zábor pozemku určeného 

k plnění funkcí lesa 

 nakládání s odpady 

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

1 

  

nezákonné nakládání s autovraky 

 nakládání s odpady  

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

6 

 

1 

 

ukládání odpadů mimo vyhrazená místa 

– černé skládky 

 nakládání s odpady 

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů 

  

41 

neplnění evidenčních a ohlašovacích 

povinností 

 zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění 

pozdějších předpisů (dodržování zákona a 

prováděcích vyhlášek) 

 

1 

 

9 

 

 

bez nedostatků 

 zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

6 1 vypouštění odpadních vod bez povolení  



 

 zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve 

znění pozdějších předpisů 

 

 

6 

 

 

5 

 

spalování odpadů na otevřeném ohništi, 

spalování paliva neurčeného výrobcem 

zdroje 

Odbor dopravy § 54, odst. 1 a 3 zákona č. 247/2000 Sb.,  

o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti 

k řízení motorových vozidel a o změnách 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

 

3 

 

 

 

 

 

administrativní závady 

 výkon řidiče a dopravce taxislužby 

zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve 

znění pozdějších předpisů 

 

1 

  

bez závad 

Odbor 

živnostenský 

§ 60a a násl. zákona č. 455/1991 Sb.,  

o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších 

předpisů  

 

30 

 

16 

označení provozovny, porušení 

ohlašovacích povinností, provozování 

živnosti bez příslušného oprávnění 

 zákon č. 247/2006 Sb., o omezení provozu 

zastaváren, ve znění pozdějších předpisů 

7 3 nákup a prodej zboží v době mezi 22:00 

– 6:00 hod 

 zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů 

1 1 vedení cenové evidence, označování 

zboží cenovkami či ceníky 

 


