Povinně zveřejňované informace dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) za rok 2017
Označení kontrolního orgánu
Odbor sociální

Oblast kontroly
Úroveň poskytování sociálních
služeb

Kontrolované osoby
Registrovaní poskytovatelé
sociálních služeb – provádění
namátkového monitoringu 5x

Výsledky kontrol
1x zjištěno pochybení v oblasti
nedodržení deklarované provozní
doby

Označení kontrolního orgánu
Odbor živnostenský a dopravy,
živnostenský úřad

Oblast kontroly
Povinnosti při podnikání stanovené
živnostenským zákonem a zvláštními
právními předpisy (zejména
zákonem o ochraně spotřebitele)

Kontrolované osoby
Σ 125 kontrolovaných osob, z toho
66 fyzických osob a 59 právnických
osob

Výsledky kontrol
Kontroly probíhaly v provozovnách
nebo sídlech anebo na
živnostenském úřadě. Z celkového
počtu 125 kontrol bylo 112
zakončeno kontrolním protokolem,
13 kontrol zakončeno záznamem o
úkonech předcházejících kontrole;
ve 13 případech bylo signalizováno
důvodné podezření z porušování
právních předpisů místně
příslušnému živnostenskému úřadu,
Českému metrologickému institutu,
v 1 případě Policii ČR pro podezření
z trestného činu;
Ze 112 kontrol zakončených
kontrolním protokolem bylo 74
kontrol se zjištěnými a prokázanými
porušeními. Bylo uloženo 73 sankcí.
Nejčastější zjištěná porušení:
neoznačení sídla a provozovny,
nesplnění oznamovací povinnosti a
to i u podnikatelů, kterým byla již
v minulosti uložena sankce;
Nejzávažnější zjištěná porušení:

Odbor živnostenský a dopravy,
oddělení dopravy

Plnění podmínek řádného
provozování registrované autoškoly
dle zákona č. 247/2000 Sb., o
získávání a zdokonalování odborné
způsobilosti k řízení motorových
vozidel a souvisejících předpisů

2x provozovatel autoškoly, z toho 1x
PO a 1x FO

Silniční doprava – dodržování
podmínek daných zákonem č.
111/1994 Sb., o silniční dopravě –
dopravní obslužnost MHD – jízdní
řády
Silniční doprava – dodržování
podmínek daných zákonem č.
111/1994 Sb., o silniční dopravě taxislužba
Silniční správní úřad – dodržování
podmínek daných zákonem č.
13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích – dodržování
podmínek rozhodnutí o uzavírce
Plnění povinností provozovatele
stanice měření emisí dle ust. zákona
č. 56/2001 Sb., o podmínkách
provozu vozidel na pozemních
komunikacích – technické vybavení,
přístroje a zařízení - §67 zákona

1x autobusový dopravce - PO

provozování živnosti bez příslušného
živnostenského oprávnění, doklady o
prodeji zboží vystavené na žádost
spotřebitele neměly předepsané
náležitosti.
V jednom případě zjištěno drobné
porušení zákona – neoznámení
skutečnosti o změně údajů a
dokladů, které jsou stanoveny jako
náležitosti žádosti vydání registrace
k provozování autoškoly v zákonem
stanovené lhůtě
Nebylo zjištěno porušení zákonných
ustanovení

1x provozovatel taxislužby - FO

Nebylo zjištěno porušení zákonných
ustanovení

1x prováděcí firma - PO

Nebylo zjištěno nedodržování
podmínek stanovených rozhodnutím

1x provozovatel SME - PO

Proveden záznam o úkonech
předcházejících kontrole

Označení kontrolního orgánu
Interní audit

Oblast kontroly
Kontrola hospodaření, dodržování
z.č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole,
kontrola dodržování zákona č.
563/1991 sb., o účetnictví a
navazujících vyhlášek a ČÚS

Kontrolované osoby
Příspěvkové organizace zřízené
městem – 3x

Výsledky kontrol, nejčastější zjištění
Nedodržování zákona o účetnictví,
zákona o finanční kontrole, porušení
rozpočtové kázně podle z. č.
250/2000 Sb.

Vyúčtování dotací

Příjemci dotací 3x

Nedodržení položkového rozpočtu

Použité zkratky:
PO…právnická osoba
FO…fyzická osoba
Zpracovala: Ing. Monika Kollarczyková, interní auditorka

