Informace o výsledcích vykonaných kontrol, kontrolní činnosti
Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou za rok 2017
„Zpráva je vydána v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole
(kontrolní řád), které ukládá povinnost pravidelně, alespoň jednou ročně, zveřejňovat obecné
informace o výsledcích kontrol vykonaných v rozsahu působnosti kontrolního řádu (§ 1
kontrolního řádu).“

Odbor dopravy

Předmět (oblast) kontroly

Právnické
osoby

Fyzické
osoby

Celkem

počet provedených kontrol

Státní odborný dozor v oblasti taxislužby podle zákona č.
111/1994 Sb., o silniční dopravě

0

2

2

Nejčastější zjištěná pochybení:
- neúplné či nesprávné vyplnění záznamů o přepravě
- provozovatel taxislužby užil k přepravním službám vozidlo, které nebylo nahlášeno
jako vozidlo taxislužby
Nejzávažnější zjištěná porušení:
- provozovatel taxislužby užil k přepravním službám vozidlo, které nebylo nahlášeno
jako vozidlo taxislužby

Předmět (oblast) kontroly

Právnické
osoby

Fyzické
osoby

Celkem

počet provedených kontrol

Ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních
komunikacích (SME) dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích
Ve věcech pozemních komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích
Nejčastější zjištěná pochybení:
Nebyla zjištěna žádná opakující se pochybení.
Nejzávažnější zjištěná porušení:

2

0

2

1

0

1

Odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad
1. Úsek - obecní živnostenský úřad
Předmět (oblast) kontroly

Právnické
Fyzické
Celkem
osoby
osoby
počet provedených kontrol

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění
pozdějších předpisů

85

253

338

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění
pozdějších předpisů

26

88

114

Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami
působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými
návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů

17

26

43

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších
předpisů

0

2

2

Zákon č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů

3

2

5

Komentář:
Živnostenský úřad vykonává živnostenskou kontrolu na základě zmocnění uvedeném
v § 2 odst. 1 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v rozsahu vymezeném
ustanovením § 60a, a § 69a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění
pozdějších předpisů.
Dále živnostenský úřad provádí dozor v oblastech právní úpravy jako je např.:
- zákon č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven
v noční době, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního
ruchu, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
Byl prováděn dozor vycházející z vlastní úřední činnosti jako je vyhledávání informací z
živnostenského rejstříku, sledování reklamních letáků, inzerátů v periodickém tisku,
internetových stránkách a porovnávání zjištění se skutečným stavem u zkoumaného
subjektu.
Kontrolní činnost byla vykonávána na základě upozornění, podnětů od občanů a postoupení
od dalších správních orgánů a institucí veřejné správy.
Byly realizovány namátkové kontroly v tržnici Města Žďár nad Sázavou a kontroly
jednorázových prodejních akcí a trhů včetně kontrol na žďárské pouti.
Průběžně byla prováděna kontrola sídel podnikajících fyzických osob, které jsou odlišné od
bydliště těchto subjektů - převážně po změně bydliště podnikatele.
Kontroly ochrany spotřebitele byly zaměřeny převážně na seznámení zákazníka s cenou

nabízených výrobků, poskytovaných služeb v oblasti obchodu a služeb.
Obecní živnostenský úřad Žďár nad Sázavou spolupracoval při výkonu dozorové činnosti
také s ostatními orgány veřejné správy, např. s Českou obchodní inspekcí, Policií ČR,
Městskou policií Žďár nad Sázavou.
Nejčastější zjištěná pochybení:
Na úseku živnostenského zákona:
§ 17 odst. 3 neoznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně,
§ 31 odst. 16 neoznámení na jaké adrese lze vypořádat případné závazky při ukončení
činnosti v provozovně,
§ 17 odst. 7 živnostenského zákona - neoznačení provozovny jménem a příjmením
podnikatele,
§ 17 odst. 8 písm. a), b) neoznačení provozovny jménem a příjmením osoby zodpovědné za
činnost provozovny,
§ 31 odst. 2 neoznačení sídla,
§ 31 odst. 2 neprokázání na žádost živnostenského úřadu právní důvod pro užívání prostor,
kde má podnikatel umístěno své sídlo.
Na úseku zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících
zákonů:
§ 8 odst. 3 zákona – porušení povinnosti viditelně označit vstup do provozovny zákonem
stanovenou grafickou značkou
§ 14 zákona – porušení povinnosti na místech prodeje alkoholických nápojů umístit zjevně
viditelný text zákazu prodeje osobám mladším 18 let.
Nejzávažnější zjištěná porušení:
Na úseku živnostenského zákona:
Všechna zjištěná porušení byla spíše drobného charakteru, závažné porušení nebylo
provedenými kontrolami zjištěno.

2. Úsek - matrika
Předmět (oblast) kontroly
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů

Právnické
Fyzické
Celkem
osoby
osoby
počet provedených kontrol

6

0

Komentář:
Předmětem kontroly zákona o matrikách je vedení matričních knih a sbírek listin u všech
matričních úřadů v územním obvodu úřadu.
Nejzávažnější zjištěná porušení:
Provedenými kontrolami na úseku zákona o matrikách nebyly shledány závažné nedostatky.

6

Odbor životního prostředí
Právnické
osoby

Předmět (oblast) kontroly

Fyzické
osoby

Celkem

počet provedených kontrol

Kontroly provozovatelů nevyjmenovaných stacionárních zdrojů
dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném
znění

1

0

1

Kontroly původců odpadů dle zákona č. 185/2001Sb, o
odpadech, v platném znění

7

0

7

Kontrola žádostí o podporu při výsadbě melioračních a
zpevňujících dřevin – § 24 z.č. 289/1995 Sb.

1

0

1

Kontrola dodržování zásad ochrany zemědělského půdního
fondu § 3 odst. 1,2,3,4 zákona č. 334/1992 Sb, o ochraně ZPF

4

0

4

Kontrola dodržování podmínek ochrany ZPF stanovené
rozhodnutím o souhlasu s odnětím dle § 21 nebo dle § 10
odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb, o ochraně ZPF

1

0

1

Celkem:

14

0

14

Komentář:
Odbor životního prostředí vykonává celou řadu kontrolně monitorovací činnosti, která nebyla
podřazena pod kontrolní řád. Pro doplnění jde v roce 2017 o: 139 kontrol.

Oddělení finanční kontroly a interního auditu
Předmět (oblast) kontroly
Následné veřejnosprávní kontroly na místě dle § 9
a 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě

Příspěvkové
Příjemci
Celkem
organizace
dotací
počet provedených kontrol
4

5

9

Komentář:
U příspěvkových organizací se jedná zejména o kontrolu hospodaření podle zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb., zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví a dalších souvisejících právních předpisů, dodržování vydaných
předpisů (nařízení) města.
Kontroly byly zaměřeny na celkové hospodaření příspěvkové organizace, využití prostředků
poskytnutých městem, nastavení vnitřního kontrolního systému organizace v souladu se
zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, dodržování dalších
právních norem, stanovených pravidel zřizovatele a vnitřních předpisů organizace.

Zjištěné nedostatky:
- dílčí nedostatky v nastavení a dodržování vnitřního kontrolního systému dle zákona
č. 320/2001 Sb. v souvislosti s přechodem na elektronické schvalování dokladů;
- drobné nedostatky v postupech účtování majetku dle zákona č. 563/1991 Sb. a
prováděcích právních předpisů;
- nedostatky smluvní dokumentace;
- nedodržení stanoveného ceníku a Podmínek provozu sportovišť stanovených
zřizovatelem;
- nedostatečná administrace zakázek malého rozsahu v souladu se směrnicí města
k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
U příjemců veřejných finančních podpor z prostředků města Žďáru nad Sázavou jsou
prováděny následné veřejnosprávní kontroly na místě u příjemce. Kontroly jsou zaměřené na
dodržování podmínek stanovených veřejnoprávní smlouvou k poskytnuté dotaci, na
dodržování Zásad pro poskytování dotací a podmínek výzev jednotlivých dotačních
programů.
Zjištěné nedostatky:
- neoprávněně použité prostředky z důvodu nesplnění účelu použití a podmínek;
peněžní prostředky byly na základě výzvy dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. vráceny
do rozpočtu města;
- nedostatky náležitostí prvotních dokladů, které vzhledem k celkové skutečné výši
doložených dokladů neznamenaly krácení a vratku dotace.

