
Odbor územního plánování a stavebního řádu UPS

Odbor kultury a památkové péče KP

Odbor dopravy a silničního hospodářství DS

Odbor informatiky a organizačních věcí INF (dříve KH)

Odbor sociálních věcí SV

Odbor zdravotnictví ZD

Odbor ekonomický EK

Odbor životního prostředí a zemědělství ZPZ

Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad SCKZU

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy SMT

Odbor kontroly KON

Kontroly výkonu přenesené působnosti obcemi - rok 2021



celkem

z toho 

oprávněné/     

částečně 

oprávněné

8 Územní plánování 7 1 0 0/0

7
Územní rozhodování, 

stavební řád a vyvlastnění
34 0 0 0/0

4 Speciální stavební úřad 30 0 0 0/0

20 Editace údajů v RÚIAN 34 16 0 0/0

Převážně drobné nedostatky, pouze jedno porušení zákona - řešeno doporučeními k nápravě, jinak dobrá 

a velmi dobrá úroveň.

U 2 obcí byla zjištěna přetrvávající nečinnost odůvodňovaná nedostatečným personálním obsazením.

Kontrolováno bylo rovněž dodržování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Další 1 plánovaná kontrola se neuskutečnila z důvodu výskytu virového onemocnění COVID – 19

Převážně potřeba dořešit kontrolní sestavy dat a reklamace.

3 obce neměly zajištěn výkon editora ISÚI/RÚIAN.

Kontrolováno bylo rovněž dodržování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Další 2 plánované kontroly nebyly ukončeny z důvodu výskytu virového onemocnění COVID – 19.

Hodnocení kontrol

(nejčastější nedostatky dle kontrolovaných oblastí)

ZPĚT NA NAVIGACI

Kontrolovaný úsek 

státní správy

Drobné nedostatky, pro které však nebylo nutno ukládat žádné opatření - projednány v průběhu kontroly.

Kontrolováno bylo rovněž dodržování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Počet 

kontrol

Opatření k 

nápravě, 

počet 

Námitky

Drobné nedostatky řešeny doporučeními k nápravě, jinak dobrá a velmi dobrá úroveň.

U jedné obce s rozšířenou působností bylo zjištěno více závad - nebyly zveřejneny informace, kde lze nahlédnoout do ÚP; 

nepředání dokladové části ÚP na obec pro kterou byl pořízen; nebyla v kontrolovaném období ve lhůtě podle § 55 odst. 1 SZ 

(nejméně jednou za 4 roky) pořízena zpráva o uplatňování územních plánů; nezajistil zveřejnění informace, kde je možné do ÚPD 

Změny č. 1 ÚP obce a její dokladové části podle § 165 odst. 3 SZ nahlížet; a oznámení dotčeným orgánům jednotlivě podle § 165 

odst. 3 SZ bylo provedeno se značnou časovou prodlevou; Na webových stránkách obce není v rámci zveřejnění 5. úplné 

aktualizace ÚAP zveřejněna informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území dle § 166 odst. 2 

SZ.

Kontrolováno bylo rovněž dodržování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Počet zjištěných 

nedostatků a 

porušení právních 

předpisů



celkem

z toho 

oprávněné/     

částečně 

oprávněné

5 Státní památková péče 19 1 0 0/0

1 Kultura 0 0 0 0/0

U jedné kontrolované osoby zjištěna absence odůvodnění podmínek závazných stanovisek - opatření.

Zjištěné nedostatky v procesní rovině (nedostatečné podklady k žádosti o závazná stanoviska, stanovení okruhu účastníků, 

nedostatečná kvalita odůvodnění rozhodnutí či závazných stanovisek) řešeny formou metodických doporučení.

Kontrolováno bylo rovněž dodržování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kontrolováno bylo rovněž dodržování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Další 4 plánované kontroly, nebyly vykonány v důsledku absence agendy u kontrolovaných obcí - provedeny pouze úkony před 

zahájením kontroly.

ZPĚT NA NAVIGACI

Počet 

kontrol

Kontrolovaný úsek 

státní správy

Opatření k 

nápravě, 

počet 

Námitky

Hodnocení kontrol

(nejčastější nedostatky dle kontrolovaných oblastí)

Počet zjištěných 

nedostatků a 

porušení právních 

předpisů



celkem

z toho 

oprávněné/     

částečně 

oprávněné

7

Silniční hospodářství, 

stanovení místní 

a přechodné úpravy 

provozu na pozemních 

komunikacích

9 0 0 0/0

8

Dopravně správní agendy a 

dohled nad bezpečností a 

plynulostí provozu na 

pozemních komunikacích

8 0 0 0/0
Pochybení - zjištěné nedostatky nebyly takového charakteru, aby bylo nutné ukládat nápravná opatření. Upozornění 

uvedená v protokolech nemají vliv na zákonnost vydaných rozhodnutí a dalších správních aktů, např. povolení.

Pochybení - zjištěné nedostatky nebyly takového charakteru, aby bylo nutné ukládat nápravná opatření. Upozornění 

uvedená v protokolech nemají vliv na zákonnost vydaných rozhodnutí a dalších správních aktů, např. povolení.

ZPĚT NA NAVIGACI

Počet 

kontrol

Kontrolovaný úsek 

státní správy

Opatření k 

nápravě, 

počet 

Námitky

Hodnocení kontrol

(nejčastější nedostatky dle kontrolovaných oblastí)

Počet zjištěných 

nedostatků a 

porušení právních 

předpisů



celkem

z toho 

oprávněné/     

částečně 

oprávněné

9
Hospodářská opatření pro 

krizové stavy
0 0 0 0/0

9
Zajišťování obrany České 

republiky
4 4 0 0/0

ORP nemá vyhodnoceny objekty, které mohu být za SOS napadeny §7a/a (tabulka, popis objektu, mapa, způsob 

ochrany) zák. č. 222/1999 Sb., nebyl nainstalován IS KRIZDATA, neaktualizovaný organizační řád.

ZPĚT NA NAVIGACI

Počet 

kontrol

Kontrolovaný úsek 

státní správy

Opatření k 

nápravě, 

počet 

Námitky

Hodnocení kontrol

(nejčastější nedostatky dle kontrolovaných oblastí)

Počet zjištěných 

nedostatků a 

porušení právních 

předpisů



celkem

z toho 

oprávněné/     

částečně 

oprávněné

9

Sociální práce, koordinace 

sociální prevence o osoby 

ohrožené sociálním 

vyloučením, zvláštní 

příjemce důchodové dávky

6 5 0 0/0

13

 Agenda veřejného 

opatrovnictví podle zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník

20 20 0 0/0

0
Sociálně-právní ochrana 

dětí
N/A N/A N/A N/A

6
Národnostní menšiny,

napomáhání výkonu práv

a integraci

0 0 0 0/0

Počet 

kontrol

Opatření k 

nápravě, 

počet 

Námitky

Kontrolovaný úsek 

státní správy

Počet zjištěných 

nedostatků a 

porušení právních 

předpisů

V rámci kontrolní činnosti bylo zjištěno porušení zejména:

• zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění

§ 92 – nebylo poskytnuto odborné sociální poradenství osobě ohrožené sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní výchovy - 

zjištěno při 1 kontrole

• zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

§ 20 – účastnici řízení nebyla doručena písemnost a nebyli využité všechny možné způsoby doručení – zjištěno při 1 kontrole

§ 27 – nebyl vhodně určen účastník řízení (resp. byl vynechán) - zjištěno při 1 kontrole

§ 38 – účastníci nebyli dostatečně poučeni o svých právech – zjištěno při 1 kontrole

§ 46 – oznámení o zahájení správního řízení předcházelo ustanovení opatrovníka pro správní řízení nezletilému účastníku řízení – 

zjištěno při 1 kontrole

• zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění

§ 10 – obecní úřad nedostatečně dohlížel, jak jím ustanovený zvláštní příjemce plní stanovené povinnosti – zjištěno při 1 kontrole

Kontrolováno bylo rovněž dodržování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Další 1 kontrola dosud nebyla ukončena z důvodu výskytu virového onemocnění COVID – 19

V rámci kontrolní činnosti bylo zjištěno porušení zejména:

• zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

§ 15 odstavec 4 – nebyla uvedena oprávněná úřední osoba – zjištěno při 2 kontrolách

§ 17 odstavec 1 – spis není označen spisovou značkou – zjištěno při 4 kontrolách

• zákona č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby v platném znění

§ 12 odst. 2 – nový dokument není zaevidován v evidenční pomůcce – zjištěno při 4 kontrolách

• zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

§ 3 odst. 2 písm. a) – každý má právo na ochranu důstojnosti a soukromí – zjištěno při 1 kontrole

§ 63 – funkci opatrovníka nemůže vykonávat provozovatel zařízení – zjištěno při 1 kontrole

§ 466 – opatrovník neudržoval s opatrovancem v potřebném rozsahu pravidelné spojení a neprojevoval o opatrovance skutečný 

zájem – zjištěno při 5 kontrolách

• zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění

§1 odst. 1 – úředník je zásadně zaměstnanec územního samosprávného celku v pracovním poměru – zjištěno při 1 kontrole

Kontrolováno bylo rovněž dodržování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

6 plánovaných kontrol není dosud ukončeno z důvodu výskytu virového onemocnění COVID – 19

Kontroly proběhly bez zjištěných nedostatků.

Obce s rozšířenou působností se věnují činnostem vyplývajícím z § 6 odst. 8, zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků 

národnostních menšin a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontrolováno bylo rovněž dodržování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

ZPĚT NA NAVIGACI

Hodnocení kontrol

(nejčastější nedostatky dle kontrolovaných oblastí)



celkem

z toho 

oprávněné/     

částečně 

oprávněné

3 Návykové látky 0 0 0 0/0

16
Přestupková agenda obcí v 

oblasti zdravotnictví
4 4 0 0/0

Kontrolou přestupkové agendy v oblasti zdravotnictví, zejména zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky 

návykových látek, byla zjištěna chyba v označení právního předpisu, chyba ve výroku rozhodnutí (špatně označena adresa 

obviněného), chybějící označení oprávnění úřední osoby

Kontrolováno bylo rovněž dodržování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Další 1 kontrola nebyla ke dni zpracování ukončena.

Kontrolou dodržování zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 54/2008 Sb., o 

způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařského předpisu, 

v platném znění,  nebyly zjištěny nedostatky.

Kontrolováno bylo rovněž dodržování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Další 2 plánované kontroly se neuskutečnily z důvodu výskytu virového onemocnění COVID – 19

ZPĚT NA NAVIGACI

Počet 

kontrol

Opatření k 

nápravě, 

počet 

Námitky

Hodnocení kontrol

(nejčastější nedostatky dle kontrolovaných oblastí)

Kontrolovaný úsek 

státní správy

Počet zjištěných 

nedostatků a 

porušení právních 

předpisů



celkem

z toho 

oprávněné/     

částečně 

oprávněné

24 Místní poplatky 18 18 0 0/0

V rámci kontrol výkonu přenesené působnosti obcí dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "zákon o místních poplatcích"), a dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

"daňový řád"), na úseku správy místních poplatků bylo kontrolním orgánem dálkovým způsobem v sídle kontrolního orgánu v 

kalendářním roce 2021 zkontrolováno 24 kontrolovaných osob. Ve dvanácti případech se jednalo o správu místního poplatku ze 

psů za kontrolované období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, v pěti případech se jednalo o správnu místního poplatku za užívání 

veřejného prostranství za kontrolované období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, v šesti případech se jednalo o správu místního 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

za kontrolované období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a v jednom případě se jednalo o správu místního poplatku z pobytu za 

kontrolované období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. V rámci prováděných kontrol bylo všem kontrolovaným osobám předáno 

metodické doporučení pro oblast správy místních poplatků včetně vzorových rozhodnutí. 

Kontrolou bylo zjištěno, že u osmi kontrolovaných osob byla správní činnost na úseku správy místních poplatků za kontrolované 

období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 prováděna v souladu s platnými právními předpisy.

U šestnácti kontrolovaných osob bylo v rámci provedených kontrol zjištěno porušení právních předpisů.

U dvou kontrolovaných osoby byly zjištěny formálně a věcné nedostatky platebních výměrů.

U 12 obcí vykonávaly správu místních poplatků úřední osoby, které neprokázaly zvláštní odbornou způsobilost pro výkon 

správních činností při správě daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, čímž došlo k porušení ustanovení § 21 zákona 

č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Dále v rámci kontrol výkonu přenesené působnosti obcí dle zákona o místních poplatcích a dle daňového řádu na úseku správy 

místních poplatků byly kontrolním orgánem všechny kontrolované osoby dotazovány, zda byly kontrolovanou osobou v 

kontrolovaném období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 poskytnuty informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“). Dle sdělení 

kontrolovaných osob poskytly dvě kontrolované osoby za kontrolované období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 informace ve smyslu 

zákona o svobodném přístupu k informacím a to vždy v jednom případě.

ZPĚT NA NAVIGACI

Počet 

kontrol

Kontrolovaný úsek 

státní správy

Opatření k 

nápravě, 

počet 

Námitky

Hodnocení kontrol

(nejčastější nedostatky dle kontrolovaných oblastí)

Počet zjištěných 

nedostatků a 

porušení právních 

předpisů



celkem

z toho 

oprávněné/     

částečně 

oprávněné

6

Odpadové hodpodářství

Ochrana přírody a krajiny 

Vodní hospodářství

(působnost Ministerstva 

životního prostředí)

0 0 0 0/0

6
Vodní hospodářství

(působnost Ministerstva 

zemědělství)

0 0 0 0/0

5

Státní správa lesů + 

mandatorní výdaje

Myslivost

Rybářství

(působnost Ministerstva 

zemědělství)

0 0 0 0/0

4
Ochrana ZPF

(působnost Ministerstva 

životního prostředí)

0 0 0 0/0

6
Ochrana ovzduší

(působnost Ministerstva 

životního prostředí)

0 0 0 0/0

ZPĚT NA NAVIGACI

Počet 

kontrol

Kontrolovaný úsek 

státní správy

Opatření k 

nápravě, 

počet 

Námitky

Hodnocení kontrol

(nejčastější nedostatky dle kontrolovaných oblastí)

Počet zjištěných 

nedostatků a 

porušení právních 

předpisů

Nebyly zjištěny nedostatky. Agenda vedena v souladu s právními předpisy.

Nebyly zjištěny závažné nedostatky. Agenda vedena v souladu s právními předpisy.

Nebyly zjištěny nedostatky. Agenda vedena na velmi dobré úrovni.

Nebyly zjištěny závažné nedostatky. Agenda vedena v souladu s právními předpisy.

Dalších 5 plánovaných kontrol se neuskutečnily z důvodu výskytu virového onemocnění COVID – 19

Nebyly zjištěny závažné nedostatky. Agenda vedena v souladu s právními předpisy.

Další 4 plánované kontroly se neuskutečnily z důvodu výskytu virového onemocnění COVID – 19



celkem

z toho 

oprávněné/     

částečně 

oprávněné

11 Živnostenské podnikání 6 1 0 0/0

11
Evidence zemědělských 

podnikatelů
0 0 0 0/0

7
Evidence a péče

o válečné hroby
0 0 0 0/0

9 Přestupky 2 2 0 0/0

7

Evidence obyvatel

Občanské průkazy 

Cestovní doklady

4 4 0 0/0

19
Matriky

Vidimace a legalizace

4 4 0 0/0

Agenda vedena převážně v souladu s právními předpisy.

U jedné obce zjištěno špatné vedení sbírek listin, nepřesnosti v ověřovacích knihách, nečitelné zápisy v matričních 

knihách, nedostatky v dokumentaci vedené při uzavření manželství.

Kontrolováno bylo rovněž dodržování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Agenda vedena převážně v souladu s právními předpisy.

U dvou obcí zjištěny nedostatky ve vedení řízení a vydání rozhodnutí. 

Kontrolováno bylo rovněž dodržování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Další 2 kontroly ke dni zpracování neukončeny.

ZPĚT NA NAVIGACI

Počet 

kontrol

Kontrolovaný úsek 

státní správy

Opatření k 

nápravě, 

počet 

Námitky

Hodnocení kontrol

(nejčastější nedostatky dle kontrolovaných oblastí)

Počet zjištěných 

nedostatků a 

porušení právních 

předpisů

Agenda vedena převážně v souladu s právními předpisy.

V jednom případě zjištěno chybné vyplňování příkazů na místě (pokutových bloků).

Kontrolováno bylo rovněž dodržování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím.

Nebyly zjištěny nedostatky. Agenda vedena v souladu s právními předpisy.

Kontrolováno bylo rovněž dodržování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Nebyly zjištěny nedostatky. Agenda vedena v souladu s právními předpisy.

Kontrolováno bylo rovněž dodržování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Agenda vedena převážně v souladu s právními předpisy.

U dvou obcí zjištěna nečinnost.

Kontrolováno bylo rovněž dodržování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.



celkem

z toho 

oprávněné/     

částečně 

oprávněné

0
Dodržování zásad MŠMT - 

návrhy rozpisů rozpočtu 

dle školského zákona

0 0 0 0/0 Plánovány byly 2 kontroly, které se neuskutečnily z důvodu výskytu virového onemocnění COVID – 19

ZPĚT NA NAVIGACI
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kontrol

Kontrolovaný úsek 

státní správy

Opatření k 
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Námitky

Hodnocení kontrol

(nejčastější nedostatky dle kontrolovaných oblastí)

Počet zjištěných 

nedostatků a 

porušení právních 

předpisů



celkem

z toho 

oprávněné/     

částečně 

oprávněné

5
Střet zájmů 

(zákon č. 159/2006 Sb.)
23 23 0 0/0

1. část - Centrální registr oznámení (CRO)

a) skutečná data zahájení/ukončení výkonu funkce neodpovídala datům zapsaným do Centrálního registru oznámení.

b) provedení zápisu data zahájení/ukončení výkonu funkce veřejných funkcionářů po zákonem stanovené lhůtě (do 15 dnů ode 

dne zahájení/ukončení výkonu funkce veřejného funkcionáře).

c) názvy funkcí veřejných funkcionářů v Centrálním registru oznámení nebyly zapsány správně, včetně nedostatků u pole 

"uvolněnost".

2. část - komunikace s VF

a) v řadě případů kontrolovaná osoba prokazatelně a neprodleně neinformovala příslušné veřejné funkcionáře o lhůtě (datu), ve 

které je povinen splnit oznamovací povinnost.

3. část - úsek přestupků

a) zjištěny nedostatky v rámci dodržování požadavků plynoucích ze správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky, 

zejména pokud jde o obsahové náležitosti spisů, o řádné odůvodňování usnesení a o určení toho, kdo je v dané věci oprávněnou 

úřední osobou.

ZPĚT NA NAVIGACI
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kontrol

Kontrolovaný úsek 
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Hodnocení kontrol

(nejčastější nedostatky dle kontrolovaných oblastí)

Počet zjištěných 
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předpisů


