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                                Kontrolovaná osoba (počet)
Fyzická osoba Právnická osoba

zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon 77 10 neoprávněné podnikání, nesplnění oznamovací povinnosti
zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 25 8
zákon č. 353/2006 Sb., o spotřebních daních 10 1
zákon č. 65/2017 Sb. (protikuřácký zákon) 3 neumístění textu zákazu prodeke alk. nápojů a tab. výrobků
zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu 12 1 neuchování či odstranění kontrolní pásky
zákon č. 159/1999 Sb., o cestovním ruchu 1

zákon č. 526/1990 Sb., o cenách 4 1

Odbor dopravy a 

silničního 

hospodářství

zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování 

odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel 
6 4

Vedení stavu kilometrů v knize evidence výcviku v řízení vozidla 

sice není zcela v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 písm. c) a d) 

vyhlášky č. 167/2002 Sb., ale je nahrazeno alternativně uváděním 

počtu ujetých kilometrů u výcviku jednotlivých žadatelů, kdy si 

žadatel ujeté kilometry podepisuje. Kontrolní orgán má za to, že 

smysl, pro který bylo uvedené zákonné ustanovení zavedeno, je 

tímto způsobem naplněn. V knihách nejsou prováděny opravy 

zápisu v souladu s ustanovením § 9 odst. 4, ustanovením § 10 odst. 

4 a ustanovením § 11 odst. 4, vyhlášky č. 167/2002 Sb., v  platném 

znění. Je používáno bělítko.

Správní odbor
zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách                                

zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo 

kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu

5 žádné zásadní nedostatky nebyly zjištěny

zákon č. 254/2001 Sb., o vodách 1 5
narušování vodních toků pasoucím se dobytkem, znečišťování 

zdrojů pitné vody

zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 

fondu
2 4

neoprávněný zábor zemědělského půdního fondu zřizováním 

odstavných ploch pro parkování velkého počtu vozidel, neplnění 

podmínek souhlasu k odnětí půdy ze ZPF

zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů
vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a 

závazků

   Informace o výsledcích kontrol dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) za rok 2017

Odbor životního 

prostředí

neúplná identifikace osob a předmětů smluvních vztahů
zákon č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren

2

Veřejnosprávní kontrola na místě u Příspěvkových 

organizací

Odbor Předmět kontroly Popis nejzávažnějších a nejčastějších nedostatků

Odbor obecní 

živnostenský úřad

Oddělení školství + 

Interní audit

6

porušení platných právních předpisů v oblasti účtování majetku, 

inventarizace a řídící kontroly (nevyznačení předběžné řídící 

kontroly před vznikem závazku, nedodržení schváleného 

odpisového plánu zřizovatelem, nedoložení dokladů k 

inventarizaci, absence dokladové inventarizace některých účtů, 

nezařazení majetku do účetní evidence, účtování zálohových 

faktur, nevyřazení majetku z evidence)


