
 

Povinně zveřejňované informace dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole ( kontrolní řád ) za rok 2018 

 

OZNAČENÍ KONTROLNÍHO ORGÁNU VYMEZENÍ DRUHU, 
PŘEDMĚTU ČI OBLASTI 
KONTROL 

POČET ZKONTROLOVANÝCH 
SUBJEKTŮ 

VÝSLEDKY KONTROL 
 

Odbor občansko-správních agend 
 

 
 

  

- oddělení matriky Výkon státní správy na úseku 
matrik podle zákona                                     
č. 301/2000 Sb., o matrikách, 
jménu a příjmení a o změně 
některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Právnických osob - 9 
( matriční úřady ve správním 
obvodu Městského úřadu 
Kroměříž ) 

Nezjištěno porušení zákona. 

Odbor životního prostředí    

- státní správa ochrany ovzduší Ochrana ovzduší – kontrola 
provozování zdrojů 
znečištění. 
Řešení zápachu. 

Fyzických osob - 5 
Právnických osob - 3                 

V žádném případě nebylo zjištěno 
porušení zákona. 

- vodoprávní úřad Kontrola nápravných 
opatření uložených 
v předchozích letech. 
Kontrola provádění prací 
vodní plochy. 

Právnických  osob - 2  
 
 
Právnických osob - 1                                       

Nápravná opatření splněna.  
 
 
Nebylo zjištěno porušení zákona. 

- státní správa odpadového hospodářství Nakládání s odpady, 
nepovolená likvidace. 

Fyzických osob - 4 
Právnických osob - 4 

U fyzických osob bylo 1 x zjištěno 
porušení zákona. Bylo uloženo 
nápravné opatření s kontrolou na 



 

jaře roku 2019. 
U právnických osob byla provedena 
kontrola společně s jinými orgány. 
Porušení zákona nebylo zjištěno. 

Odbor Obecní živnostenský úřad  
 

  

 Dodržování ustanovení 
živnostenského zákona a 
zákona o ochraně 
spotřebitele. 

Celkem 285 subjektů, z toho: 
fyzických osob - 230 
právnických osob - 55 

Zjištěno bylo 52 případů ( 42 u 
fyzických osob a 10  u právnických 
osob ), kdy došlo k porušení 
živnostenského zákona  zejména 
v oblasti neplnění oznamovacích 
povinností, nedostatečného 
označení provozoven apod. Zjištěná 
porušení tedy spadala především do 
méně závažné administrativní 
oblasti.  Uložené sankce v roce 2018 
dosáhly celkové výše pouze 25.000.- 
Kč. Tato částka se odvíjela od 
skutečnosti, že většina případů 
porušení zákona byla již promlčena   
a nebyla tudíž sankcionována. 
Naproti tomu v případě kontroly 
plnění povinností podle zákona o 
ochraně spotřebitele nebyly zjištěny 
nedostatky. 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví    

 Průběžná veřejnosprávní 
kontrola. 
 

Poskytovatelů sociálních 
služeb - 3 
 

Nebyly zjištěny žádné nedostatky. 



 

Odbor kultury a cestovního ruchu    

 Průběžná veřejnosprávní 
kontrola. 

Příjemců veřejné finanční 
podpory z rozpočtu města 
Kroměříže - 2 

Nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

Útvar interního auditu a vnitřní kontroly  
 

  

 Následná veřejnosprávní 
kontrola. 

Příspěvkových organizací 
města Kroměříže  - 20 

V 6 organizacích nebyly zjištěny 
žádné nedostatky. Ve 14 
organizacích bylo zjištěno celkem 23 
nedostatků. Některé nedostatky byly 
odstraněny již v průběhu kontrol, u 
ostatních byla uložena nápravná 
opatření a stanovena lhůta k jejich 
odstranění. 

 Následná veřejnosprávní 
kontrola. 

Příjemců veřejné finanční 
podpory z rozpočtu města 
Kroměříže  - 6  

Nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

 
  

Zdroj:  Útvar interního auditu a vnitřní kontroly Městského úřadu Kroměříž                            

V Kroměříži  19. 2. 2019                                                                                                                                                    


