MĚSTO VODŇANY - útvar interního auditu
nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany

Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2016
(podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole)

Splnění povinnosti za kontrolní období roku 2016 dle ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb.,
o kontrole (kontrolní řád).
Útvar interního auditu
Druh kontrol: veřejnosprávní kontrola u příjemců veřejné finanční podpory.
Předmět, oblast kontrol: veřejnosprávní kontrola byla provedena u ostatních příjemců finančních podpor
se zaměřením na čerpání finančních příspěvků na kulturu a příspěvky na sport.
Nejčastější a nejzávažnější pochybení, výsledky kontrol: všechny příspěvky byly použity v souladu se
stanovenými pravidly a konkrétním účelem. Zjištěné nedostatky byly odstraňovány v průběhu kontroly a
týkaly se zejména formální správnosti předkládaných účetních dokladů či drobných numerických chyb.
Odbor správní a vnitřních věcí
Druh kontroly: výkon přenesené působnosti (matriční úřad).
Předmět, oblast kontroly: kontrola výkonu státní správy v přenesené působnosti na svěřeném úseku
matrik podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 207/2001 Sb., na úseku vymezeném
zákonem č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a
o změně některých zákonů (zákon o ověřování) ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky
č. 36/2006 Sb., a výkon svěřené agendy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů.
Nejčastější a nejzávažnější pochybení, výsledky kontrol: kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné
nedostatky a nebyla uložena žádná opatření.
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Druh kontrol: výkon státního odborného dozoru u subjektů provozujících stanice měření emisí.
Předmět, oblast kontrol: dodržování podmínek a plnění povinností stanovených provozovatelům stanic
měření emisí podle ustanovení zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů.
Nejčastější a nejzávažnější pochybení, výsledky kontrol: nebyly zjištěny žádné nedostatky ani
pochybení.
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Živnostenský úřad
Druh kontrol: kontrolní činnost živnostenského úřadu byla zaměřena na dodržování živnostenského
zákona a dalších zvláštních právních předpisů vztahujících se na živnostenské podnikání. Postup při
kontrolní činnosti živnostenského úřadu je upraven zákonem č. 155/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
Předmět, oblast kontrol: supermarkety a hypermarkety prodávající ve velkém objemu potravinářské
výrobky, společné kontroly s odborem životního prostředí, podnikatelé, u kterých dosud nebyla
provedena transformace živnosti volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona, osoby, které měly odlišné sídlo od bydliště.
Celkový počet pokut uložených v blokovém řízení: 10 v celkové výši 6.100,- Kč.
Nejčastější a nejzávažnější porušení, výsledky kontrol: nesplnění povinnosti oznámit živnostenskému
úřadu předem zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně dle § 17 odst. 3
živnostenského zákona, nesplnění povinnosti oznámit živnostenskému úřadu všechny změny a doplnění
týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti a předložit doklady o nich do 15
dnů ode dne jejich vzniku dle § 49 odst. 1 živnostenského zákona.
Odbor životního prostředí
Vodoprávní úřad:
Druh kontrol: vodoprávní dozor.
Předmět, oblast kontrol: dodržování ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) a
souvisejících předpisů.
Nejčastější a nejzávažnější pochybení, výsledky kontrol: stavby vodních děl a související nakládání
s vodami prováděné bez potřebných povolení, nedostatečná opatření proti úniku závadných látek.
Odpadové hospodářství:
Druh kontrol: kontroly provedené na základě ustanovení § 79 odst. 1 písm. f) zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
odpadech“) a procesně podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole.
Předmět, oblast kontrol: kontrola shromažďování odpadů a plnění veškerých povinností původců odpadů
dle § 16 zákona o odpadech, kontrola vedení evidence odpadů dle vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady v návaznosti na vyhlášku MŽP č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů,
kontrola dokladů prokazujících zajištění způsobu využití nebo odstranění odpadů (smlouvy s oprávněnou
osobou, doklady prokazující předání odpadů oprávněným osobám – faktury, dodací listy, vážní lístky),
kontrola dokladů o zaslání hlášení dle § 39 odst. 2 zákona o odpadech o druzích, množství odpadů a
způsobech nakládání s nimi, kontrola uzavření smlouvy s obcí v případě využívání systému zavedeného
obcí pro nakládání s komunálním odpadem dle § 17 odst. 6 zákona o odpadech.
Nejčastější a nejzávažnější pochybení, výsledky kontrol: drobné chyby ve vedení průběžné evidence
odpadů, nezaslání hlášení o odpadech při překročení limitních hodnot hmotnosti nebezpečných odpadů,
ve většině případů bylo zjištěno, že s odpady je nakládáno v souladu se zákonem o odpadech, odpady
jsou předávány pouze osobám oprávněným k nakládání s odpady. V jednom případě byla uložena
pokuta za využívání systému zavedeného obcí bez uzavřené smlouvy s obcí.
Zpracovala: Bc. Martina Benešová
Dne: 15.05.2017

………………………
Václav Heřman, v.r.
starosta města
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