
Stránka 1

                                Kontrolovaná osoba (počet)

Fyzická osoba FO podnikající Právnická osoba

zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon 75 13
neoprávněné podnikání, neoznámení zahájení/ukončení činnosti v 

provozovně, neoznačení provozovny a sídla

zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 30 7

neoznačení zboží zák. stanovenými údaji pro spotřebitele, 

nesprávné informování spotřebitele o způsobu vyřízení reklamace 

zákon č. 353/2006 Sb., o spotřebních daních 1

zákon č. 65/2017 Sb. (protikuřácký zákon) 7 2
neumístění textu zákazu prodeje cigaret a alkoholu osobám 

mladším 18 let na provozovně
zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu 5
zákon č. 159/1999 Sb., o cestovním ruchu

zákon č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren 2 1 neúplná identifikace účastníků smluvního vztahu

zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví 2
zákon č. 526/1990 Sb., o cenách 12 4

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

odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel 
3 2 žádné

zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě 0 6 žádné

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

0 5

Nebyly zjištěny žádné vážné nedostatky. Pozn.: Dle § 4 zákona o 

matrikách provádíme pouze kontrolu výkonu matriční agendy, na 

úseku vidimace a legalizace (z.č. 21/2006 Sb.) tuto kontrolu 

provádí podle zákona o ověřování pouze krajský úřad.

zákon č. 254/2001 Sb., o vodách 1 1 2

Nepovolená úprava vodního toku. Možnost znečištění 

podzemních vod závadnými látkami. Nesprávná údržba vodního 

díla.

zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti 0 0 0

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů
0 2 0 Nebyly zjištěny nedostatky.

zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 0 0 1 Kontrola dosud nebyla ukončena.

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

půdního fondu
21 0 5

Zábor zemědělské půdy bez souhlasu s jejím odnětím ze ZPF. 

Nesplnění podmínek uloženýh v souhlasech s odnětím zem. 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
vyhl. 114/2002 Sb., FKSP

zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv

porušení zásad řídící kontroly a vnitřního kontrolního systému, 

porušení právních předpisů v rámci evidence majetku, 

inventarizací, cestovních náhrad, odepisování majetku, nesprávné 

použtží fondů, uvěřejňování dokumentů v registru smluv

   Informace o výsledcích kontrol dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) za rok 2019
Odbor Předmět kontroly Popis nejzávažnějších a nejčastějších nedostatků

Odbor obecní 

živnostenský úřad

6

Odbor dopravy a 

silničního 

hospodářství

Odbor životního 

prostředí

Oddělení školství + 

Interní audit

VSK na místě u příspěvkových organizací:


