Informace o kontrolách dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů
za rok 2020
Kontrolovaná
osoba (počet)
fyzická/právnická

Popis nejzávaznějších a nejčastějších nedostatků

Odbor

Vymezení druhu, předmětu a oblasti kontrol

Odbor obrany a krizového řízení

Kontrola obcí v oblasti přenesené státní působnosti na úseku krizového řízení ve smyslu ust. §
33 odst. 2 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů.

0/9

Nebylo zjištěno porušení zákona.

Odbor správních činností a přestupků - matrika

Dodržování zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých
souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o matrikách) a
vyhlášky MV č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách.

0/9

Při kontrolách nebyly shledány žádné nedostatky a nebyla přijata žádná opatření k nápravě.

Oddělení vnitřního auditu a kontroly - veřejnosprávní
kontrola

Kontroly zaměřeny na čerpání finančních prostředků v souladu s právními předpisy.

2/1

Kontrolou předložených dokladů bylo zjištěno porušení zákona č. 563/1991 Sb. a zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce. U příjemců veřejné finanční podpory bylo kontrolou čerpání dotací zjištěno porušení
ustanovení Veřejnoprávní smlouvy. Vyúčtování některých poskytnutých dotací nebylo provedeno ve
stanoveném termínu.

Odbor životního prostředí a zemědělství

Vodoprávní dozor § 110 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále
jen vodní zákon), kontrola likvidace odpadních vod § 38 vodního zákona.

8/0

§ 20 a § 8 o vodovodech a kanalizacích - porušení dodovatelsko odběratelských vztahů.

Vodoprávní dozor § 110 vodního zákona, kontrola udržování vodního díla v rámci povinnosti
vlastníka vodního díla § 59 vodního zákona.

1/0

Nutnost změny povolení k nakládání s pozemními vodami § 12 a § 8 vodního zákona.

Vodoprávní dozor § 110, kontrola vodního díla rybníka dle § 59 vodního zákona.

0/1

Nutnost aktualizování manipulačního řádu podle § 59 vodního zákona.

Vodoprávní dozor § 110 vodního zákona, kontrola nakládání s povrchovými vodami § 8
vodního zákona.

2/0

Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Odpadové hospodářství.

0/14

§ 39 odst. 2 zákona č 185/2001 Sb., o odpadech, neplnění ohlašovací povinnosti.

Ochrana ovzduší.

8/11

Porušení ustanovení § 16 odst. 4, §17 zák. č. 201/2012 Sb., pálení, porušování provozních předpisů a
neplnění povinností provozovatelů.

142/69

Neoznámení zahájení nebo ukončení činnosti v provozovně, neoznačení sídla nebo provozovny,
nezajištění způsobilosti provozovny, neoprávněné podnikání, neposkytnutí součinnosti při výkonu
kontroly.

Živnostenský odbor

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
Zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu.
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.
Zákon č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční
době.
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.

Odbor dopravy

Výkon státního dohledu nad stanicemi měření emisí.

0/3

Nebyly shledány nedostatky.

Výkon státního dohledu na úseku komunikací.

0/2

Byly zjištěny závady na komunikacích a jejich příslušenství, závěry byly předány správci sil. II. a III. třídy
KSÚS.

