
 

 

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

Rok 2019 

 
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 

 
- 

 
12 

nedodržení samostatné evidence 
čerpání poskytnuté dotace, 
neoznačení veškerých příjmů a výdajů 
souvisejících s poskytnutou dotací, 
nesplnění účelu dotace, drobné 
nedostatky při účtování, nesplnění 
podmínky, že příjemce je povinen 
všechny dotované činnosti zrealizovat 
a profinancovat nejpozději do 31.12. 
roku, v němž dotaci obdržel 

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, opraveno v průběhu kontroly 
 

Odbor 
školství, 
kultury a 
vnějších 
vztahů 
oddělení 
školství 

kontrola dle zákona 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 

 11 příspěvkových 
organizací 
zřizovaných 
městem 
Šumperkem (PO) 
 

 3 mateřské 
školy 

Závažné nedostatky nebyly kontrolou 
zjištěny. 
 
Při kontrole hospodaření s fondy byly 
shledány drobné nedostatky u fondu 
FKSP, fondu investic a rezervního 
fondu: 

 organizace přispěly 
zaměstnancům na masáže 



 

 vedení účetnictví a výkaznictví dle zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů 
- kontrolu hospodaření s fondy účetní 

jednotky 
- kontrolu čerpání účelových příspěvků 

poskytnutých zřizovatelem 
- dodržování efektivnosti, hospodárnosti 

a účelnosti operací 
- správnost a náležitosti účetních dokladů 
- evidence nákladů dle jednotlivých 

zdrojů financování 
 

 kontrolu vnitřních směrnic a jejich 
dodržování 

 kontrolu systému procesu zveřejňování 
smluv a objednávek 

 kontrolu oblasti školního stravování 

 kontrolu oblasti BOPZ 
 

 5 základních 
škol 

 SVČ a ZpDVPP 
Doris 

 Městská 
knihovna T. G. 
Masaryka 

 Kino Oko 
 
 

poskytnuté v nezdravotnickém 
zařízení. Jedná se o zdanitelný 
příjem, z něhož měla PO odvést 
daň a pojistné. 

 přesněji ve směrnici vymezit 
poskytování jednotného oblečení 
pracovníkům školy z FKSP 

 u ostatních fondů bylo zjištěno 
chybné účtování tvorby rezervního 
fondu ze zlepšeného HV, u  fondu 
investic nebylo účtováno přijetí a 
čerpání účelového neinvestičního 
příspěvku.  
 

Další oblastí, kde byly kontrolou 
zjištěny 

nedostatky ve větší či menší míře byl  
proces zveřejňování smluv a  
objednávek v registru: 

 nejsou zveřejnovány řádně 
všechny smlouvy a objednávky, ke 
zveřejnění v registru dochází po 
stanovené lhůtě.  

Odbor 
životního 
prostředí 

nakládání s odpady 
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů 

 
13 

  
nezákonné nakládání s autovraky 

 nakládání s odpady  
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů 

  
53 

nevedení evidenčních a ohlašovacích 
povinností 

 kontrolní činnost dle zákona č. 449/2001 Sb., 
o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů 

 
1 

 
5 

 
- 

 kontrolní činnost dle zákona č. 254/2001 Sb., 
o vodách a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů 

 
3 

 
4 

nepovolené vypouštění odpadních 
vod, nepovolený odběr povrchových 
vod, porušení povinnosti při zacházení 



 

se závadnými látkami 

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

 
3 

 
0 

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

Odbor dopravy 
registr řidičů 

plnění podmínek ve věcech získávání a 
zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 
motorových vozidel, vedení dokumentace, 
technických podmínek a plnění povinností dle 
§ 54 zákona č. 247/200 Sb., o získávání a 
zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 
motorových vozidel a o změnách některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 
1 

administrativní nedostatky, které byly 
odstraněny za přítomnosti osoby 
provádějící kontrolu v autoškole na 
místě 

Odbor dopravy 
registr vozidel 

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

 
1 

 
5 

 

Odbor dopravy 
silniční 
hospodářství 

pevná překážka 
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

 
1 

  

Odbor 
živnostenský 

§ 60a a násl. zákona č. 455/1991 Sb., o 
živnostenském podnikání, ve znění pozdějších 
předpisů  

 
29 

 
16 

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

 kontrola dle zákona č. 247/206 Sb., o omezení 
provozu zastaváren, ve znění pozdějších 
předpisů 

7 4 nákup a prodej zboží v době mezi 
22.00 – 6.00 hod 

 kontrola dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, 
ve znění pozdějších předpisů 

3 4 vedení cenové evidence, označování 
zboží cenovkami či ceníky 

 


