
[Sem zadejte text.]

Informace o kontrolách dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů
Informace za rok 2017

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 
kontrola

veřejnosprávní kontrola poskytnutých 
dotací
z. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- 16

porušení některých ustanovení smlouvy, 
např. nedodržení samostatné evidence 
čerpání poskytnuté dotace, neoznačení 
veškerých příjmů a výdajů souvisejících 
s poskytnutou dotací, nesplnění účelu 
dotace, drobné nedostatky při účtování

Odbor správní a 
vnitřních věcí

kontrola matričních úřadů ve správním 
obvodu – matriční agenda
z. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu 
a příjmení a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů

- 8

drobné nedostatky – listiny bez označení, 
nesprávné označení místa matriční události, 
chybné tvary příjmení žen, nedoložené listiny, 
neuvádění účelu osvobození od správního 
poplatku, nesouhlasí podpisový vzor –
opraveno v průběhu kontroly

Odbor školství, 
kultury a vnějších 

vztahů
oddělení školství

z. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole     
ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole),      
v platném znění.

Kontroly byly zaměřeny na:
– kontrolu odstranění uložených 

nápravných opatření z předchozí 
kontroly

– kontrolu vedení účetnictví 
organizace dle zákona č. 
563/1991Sb., o účetnictví, 
v platném znění,

 kontrolu účetní závěrky
 kontrolu odpisového plánu
 kontrolu hospodaření 

s fondy účetní jednotky

-

11 příspěvkových organizací 
zřizovaných městem Šumperkem

 3 mateřské školy
 5 základních škol
 SVČ a ZpDVPP Doris
Městská knihovna
Kino Oko

Závažné nedostatky nebyly kontrolou 
zjištěny.

Při kontrole hospodaření s fondy byly u 2 
příspěvkových organizací shledány nepatrné 
nedostatky u čerpání FKSP : 

 náklady neodpovídaly analytickým 
účtům

 ve směrnici nebyly stanoveny přesné 
podmínky pro poskytování peněžních 
darů.

V oblasti zásob nebyly ve směrnici:
 vymezeny zásoby, které jdou přímo 

do spotřeby
 u zásob, které jsou evidovány, nebylo 

stanoveno, kdy a jakým způsobem 
bude předáván výstup z evidencí 
k zaúčtování.
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 kontrolu čerpání účelových 
dotací a příspěvků 
poskytnutých zřizovatelem

– kontrolu vnitřních směrnic a jejich 
dodržování

– oblast vedení zásob (evidence, 
oceňování a účtování)

– zadávání veřejných zakázek
– kontrolu vykazovaných údajů ve 

statistických výkazech škol a 
školských zařízení v návaznosti na 
přihlášky žáků

– kontrolu čerpání finančních
prostředků ze státního rozpočtu

– oblast BOZP

V agendě cestovních příkazů  
a autodopravy se nejedná  o závažná 
porušení, ale opakující se nepřesně vyplněné 
údaje v cestovních příkazech, nedodržení 
lhůt pro předání vyúčtování pracovní cesty, 
nepřesné zápisy do knihy jízd.

Při kontrole zadávání veřejných zakázek se 
jedná o formální nebo méně závažné 
nedostatky. Nejsou kompletně vedeny 
požadované dokumenty a není zakládána 
vyjmenovaná dokumentace v souladu se 
Zásadami řízení příspěvkových organizací 
zřízených městem Šumperkem.

V oblasti BOZP při kontrole poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků 
(OOPP) byly shledány drobné nedostatky 
v souvislosti s:

 kontrolou stavu OOPP a písemném 
záznamu o kontrole

 poskytování jednotlivých OOPP není 
v souladu se směrnicí.

Odbor dopravy

státní dozor ve věcech získávání a 
zdokonalování odborné způsobilosti 
k řízení motorových vozidel
§ 54, odst. 1 a 3 zákona č. 247/2000 
Sb., o získávání a zdokonalování 
odborné způsobilosti k řízení 
motorových vozidel, ve znění pozdějších 
předpisů

stanice měření emisí
z. č. 56/2001 Sb., o podmínkách 
provozu vozidel na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů

2

-

1

1

administrativní nedostatky – doplnění 
registrace

                                -
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Odbor životního 
prostředí

oddělení odpadů
a ovzduší

oddělení 
vodoprávní

povinnosti původců odpadů při 
nakládání s odpady
§ 16 odst. 1 e), f) zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů

povinnosti původců odpadů při 
nakládání s odpady
§ 16 odst. 1 g) zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů

povinnosti fyzických osob (občanů) při 
nakládání s odpady 
§ 17 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů

povinnosti při nakládání s autovraky 
§ 37 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů

kontrolní činnost dle zákona č. 
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve 
znění pozdějších předpisů

kontrolní činnost zaměřená na 
dodržování povinností dle ust. § 39 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve 
znění pozdějších předpisů

-

-

3

5

7

2

9

44

-

-

3

-

odpady z podnikatelské činnosti nejsou 
shromažďovány podle jednotlivých druhů a 
kategorií a nejsou zabezpečeny před 
nežádoucím znehodnocením, odcizením 
nebo únikem

nevedení průběžné evidence odpadů 
v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb., 
nesplnění ohlašovací povinnosti za rok 2016

odpady ukládány mimo vyhrazená místa nebo 
založení skládky odpadů

autovrak nebyl předán provozovateli zařízení 
ke sběru, výkupu, zpracování, využívání a 
odstraňování autovraků

neplnění povinností provozovatelů zdrojů 
znečišťování (spalování paliva neurčeného 
výrobcem zdroje)

únik závadných látek do vod povrchových 
nebo podzemních (porušení zákona 
neprokázáno)
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Odbor 
živnostenský

kontrolní činnost dle § 60a a násl. z. č. 
455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání, ve znění pozdějších předpisů

kontrolní činnost dle z. č. 353/2003 Sb., 
o spotřebních daních, ve znění 
pozdějších předpisů

kontrolní činnost z. č. 634/1992 Sb., 
o ochraně spotřebitele, ve znění 
pozdějších předpisů

kontrolní činnost z. č. 307/2013 Sb., 
o povinném značení lihu, ve znění 
pozdějších předpisů

kontrolní činnost z. č. 247/2006 Sb., 
o omezení provozu zastaváren 
a některých jiných provozoven v noční 
době, ve znění pozdějších předpisů

kontrolní činnost z. č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů

52

1

4

-

8

4

21

2

3

2

3

6

označení provozovny, porušení ohlašovacích 
povinností, provozování živnosti bez 
příslušného oprávnění

značení tabákových výrobků nálepkami

informační povinnosti, vydávání dokladu o 
zakoupení zboží, reklamační řízení

značení lihu, kontrolní pásky

nákup a prodej zboží v době mezi 22:00 –
06:00 hodin

vedení cenové evidence, označování zboží 
cenovkami či ceníky




