
ODBOR
Předmět kontroly

 (oblast)

Druh kontrol.

osoby  

(v oblasti)

Počet 

provedených 

kontrol 

(v oblasti)

Počet 

kontrol 

s nedostatky 

(v oblasti)

Popis 

nejčastějších 

zjištění/nedostatků

(v oblasti)

Popis nejzávažnějších zjištění/

nedostatků

(v oblasti)

právnické 

osoby

184 (z toho 5 

neukončeno)
112

Porušení ust. § 3a odst. 1 b) 

zákona č. 111/1994 Sb.,  

nezajištění řádného vedení 

režimu činnosti řidičů podle 

Nařízení č. 165/2014.

Zjištění přestupku dopravcem podle ust. § 35 odst. 4 

zákona č. 111/1994 Sb., když nedodržel podmínky 

stanovené pro silniční dopravu nebezpečných věcí, 

porušena povinnost podle ust. § 23 odst. 2 písm. h) 

z (5.3.2 ADR) vozidla nejsou označena bezpečnostními 

značkami, ust. § 23 odst. 2 písm. a) 

v dokladu o nákladu není uveden počet kusů a jejich 

popis (5.4.1), ust. § 23 odst. 2 písm. k) kusy nejsou 

označeny bezpečnostními značkami přepravovaného 

materiálu (5.2 ADR); porušení ust. § 23 zákona 

č. 111/1994 Sb., o nezajištění povinností při přepravě 

nebezpečných věcí.

fyzické 

osoby

75 (z toho 1 

neukončena)
49

Porušení ust. § 3a odst. 1 b) 

zákona č. 111/1994 Sb., 

nezajištění řádného vedení 

režimu činnosti řidičů podle 

Nařízení č. 165/2014.

Přestupek podle ust. § 15 odst. 1 písm. a) zákona 

o kontrole, když dopravce jako kontrolovaná osoba 

nesplnil povinnost podle ust. § 10 odst. 2 zákona

 o kontrole poskytovat potřebnou součinnost; porušení 

ust. § 3a odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1994 Sb., 

nezajištění řádného vedení režimu činnosti řidičů Nařízení 

č. 165/2014.

právnické 

osoby
11 5

Porušení ust. § 61a odst. 1 

písm. a) zákona č. 56/2001 Sb., 

porušení povinnosti technika, 

kdy technické prohlídky musí být 

provedeny a hodnoceny 

podle ust. § 48.

Porušení ust. § 61a odst. 1 písm. a) zákona 

č. 56/2001 Sb., porušení povinnosti technika, 

kdy technické prohlídky musí být provedeny 

a hodnoceny podle ust. § 48.

fyzická 

osoba
1 1 -

Porušení ust. § 61a odst. 1 písm. a) zákona 

č. 56/2001 Sb., porušení povinnosti technika, 

kdy technické prohlídky musí být provedeny 

a hodnoceny podle ust. § 48 zákona.

právnické 

osoby
8 4

Porušení ust. § 51 odst. 1

 písm. a) zákona č. 247/2000 Sb., 

neprovádění výuky a výcviku podle 

plánu pro zajištění výuky 

a výcviku.

Porušení ust. § 51 odst. 1 písm. a) zákona 

č. 247/2000 Sb., neprovádění výuky a výcviku 

podle plánu pro zajištění výuky a výcviku.

fyzické 

osoby
13 7

Nesplněna povinnost podle 

ust. § 51 odst. 1 písm. h) zákona 

č. 247/2000 Sb., nesprávně oznámen 

čas zahájení.

Porušení ust. § 51 odst. 1 písm. a) zákona 

č. 247/2000 Sb., neprovádění výuky a výcviku 

podle plánu pro zajištění výuky a výcviku.

Plnění podmínek stanovených pro registraci u poskytovatelů sociálních 

služeb, kterým vydal registrující orgán rozhodnutí 

o registraci podle ust. § 82a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů

právnické 

osoby

9 (z toho 5 

neukončeno)
- - -

Dozor nad dodržováním povinností poskytovatelů sociálních 

služeb stanovených v ust. § 4 odst. 3 a 5, ust. § 5 odst. 6  

zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů

právnické 

osoby
2 - - -

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami dle ust. § 49 

zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 

pozdějších předpisů

právnické 

osoby

4 (z toho 1 

neukončena)
3

Neplnění podmínek pro doložení 

odborné způsobilosti.

Neplnění podmínek pro doložení 

odborné způsobilosti.

Odbor 

sociálních 

věcí

Celkem provedeno: 15 kontrol

Výsledky kontrol spojených s výkonem státní správy na základě zvláštních zákonů vůči ostatním právnickým a fyzickým osobám provedených 

Krajským úřadem Moravskoslezského kraje v přenesené působnosti - rok 2021

Odbor 

dopravy

Dodržování zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, 

ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením na vedení režimu činnosti 

řidičů a dodržování ustanovení týkajících se dob 

odpočinku, dob řízení a bezpečnostních přestávek

Činnost stanice technické kontroly podle zákona č. 56/2001 Sb., 

o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů

Dodržování zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování 

odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením 

na činnost akreditovaného školícího střediska

Celkem provedeno: 292 kontrol
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ODBOR
Předmět kontroly

 (oblast)

Druh kontrol.

osoby  

(v oblasti)

Počet 

provedených 

kontrol 

(v oblasti)

Počet 

kontrol 

s nedostatky 

(v oblasti)

Popis 

nejčastějších 

zjištění/nedostatků

(v oblasti)

Popis nejzávažnějších zjištění/

nedostatků

(v oblasti)

Odbor 

dopravy

Dodržování zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, 

ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením na vedení režimu činnosti 

řidičů a dodržování ustanovení týkajících se dob 

odpočinku, dob řízení a bezpečnostních přestávek

Dodržování zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, 

ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením na průběh veřejné sbírky

právnické 

osoby

77 (z toho 2 

neukončeny)
- - -

právnické 

osoby
58 30

fyzické 

osoby
11 9

právnické 

osoby
19 - - -

fyzická 

osoba
1 - - -

právnické 

osoby

12 (z toho 5 

neukončeno)
3 -

Poskytování zdravotních služeb bez získání 

oprávnění k jejich poskytování.

fyzické 

osoby
2 - - -

Prevence závažných havárií podle zákona č. 224/2015 Sb., 

o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů

právnické 

osoby
24 - - -

Dodržování zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 

fondu, ve znění pozdějších předpisů

právnická 

osoba
1 - - -

právnické 

osoby
13 - - -

fyzické 

osoby
2 - - -

Hrazení bystřin podle ust. § 35 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, 

a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

právnické 

osoby
6 - - -

Dodržování zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování 

finančího příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity 

v nestátních lesích za rok 2020 (č.j. MZE-42732/2021-16221)

právnická 

osoba
1 - - -

Integrované povolení pro zařízení podle zákona č. 76/2002 Sb., 

o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů

právnické 

osoby

33 (z toho 14 

neukončeno)
- - -

Nakládání s odpady podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, 

ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 542/2020 Sb., 

o výrobcích s ukončenou životností

právnické 

osoby

4 (z toho 2 

neukončeny)
2

Zařízení nebylo provozováno 

podle schváleného 

provozního řádu.

Zařízení nebylo provozováno 

podle schváleného 

provozního řádu.

Odbor 

vnitra 

a krajský 

živnostenský 

úřad

Odbor 

životního 

prostředí 

a zemědělství

Celkem provedeno: 166 kontrol

Odbor 

zdravotnictví

Dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 372/2011 Sb., 

o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění 

pozdějších předpisů, zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách 

získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických 

povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní 

péče, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 95/2004 Sb., o 

podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované 

způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a 

farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 167/1998 Sb., 

o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů, zákona 

č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění 

pozdějších předpisů, vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na 

minimální personální zabezpečení zdravotních služeb a vyhlášky 

č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné 

vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí 

péče, vyhlášky č. 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci návykových 

látek a přípravků, ve znění pozdějších předpisů, 

a vyhlášky č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, 

údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání 

lékařských předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Celkem provedeno: 14 kontrol

Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel 

poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích 

a na vybrané myslivecké činnosti a na základě ust. § 48a 

odst. 2 písm. i) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších 

předpisů

Nekalé obchodní praktiky, šíření 

reklamy v rozporu s právními 

předpisy a Nařízením města.

Nekalé obchodní praktiky, zakázaná reklama 

na počáteční kojeneckou výživu, šíření reklamy 

v rozporu s právními předpisy a Nařízením města.

Dodržování ust. § 11 a § 13 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů, se zaměřením na cenové evidence, označování 

zboží cenami

Dodržování zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně 

a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového 

a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením 

na celou oblast zákona
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ODBOR
Předmět kontroly

 (oblast)

Druh kontrol.

osoby  

(v oblasti)

Počet 

provedených 

kontrol 

(v oblasti)

Počet 

kontrol 

s nedostatky 

(v oblasti)

Popis 

nejčastějších 

zjištění/nedostatků

(v oblasti)

Popis nejzávažnějších zjištění/

nedostatků

(v oblasti)

Odbor 

dopravy

Dodržování zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, 

ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením na vedení režimu činnosti 

řidičů a dodržování ustanovení týkajících se dob 

odpočinku, dob řízení a bezpečnostních přestávek

Odbor 

životního 

prostředí 

a zemědělství

Nakládání s odpady podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, 

ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 542/2020 Sb., 

o výrobcích s ukončenou životností

fyzická 

osoba
1 1

Neprovozování zařízení podle 

schváleného provozního řádu, 

nezveřejňování druhů sbíraných nebo 

vykupovaných odpadů,  

nevydávání potvrzení 

o přijímaném odpadu do zařízení.

Neprovozování zařízení podle schváleného provozního 

řádu, nezveřejňování  druhů sbíraných nebo 

vykupovaných odpadů, nevydávání potvrzení

 o přijímaném odpadu do zařízení.

ODBOR
Předmět kontroly

 (oblast)

Druh kontrol.

osoby  

(v oblasti)

Počet 

neukončených 

kontrol k datu 

25. 1. 2021

(v oblasti)

Počet ukončených 

kontrol k datu 

25. 1. 2022

 (v oblasti)

Počet 

ukončených kontrol 

s nedostatky 

(v oblasti)

Popis nejčastějších 

zjištění /nedostatků

(v oblasti)

Popis nejzávažnějších 

zjištění /nedostatků

(v oblasti)

Počet 

neukončených 

kontrol k datu 

25. 1. 2022

Dodržování zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, 

ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením na vedení režimu činnosti 

řidičů a dodržování ustanovení týkajících se dob 

odpočinku, dob řízení a bezpečnostních přestávek

právnické 

osoby
3 3 3

Porušení ust. § 3a odst. 1 písm. a)  zákona 

č. 111/1994 Sb., nezajištění dodržení ustanovení 

týkajících se dob odpočinku, dob řízení a dob 

bezpečnostních přestávek; Nařízení EP a Rady (ES)

 č. 561/2006 ze dne 15. března 2006; a nahlášení vozidla.

Porušení ust. § 3a 

odst. 1 písm. a) zákona 

č. 111/1994 Sb., nezajištění 

dodržení ustanovení 

týkajících 

se dob odpočinku, dob 

řízení a dob bezpečnostních 

přestávek; Nařízení EP 

a Rady (ES) č. 561/2006 

ze dne 15. března 2006; 

a nahlášení vozidla.

0

Činnost stanice technické kontroly podle zákona č. 56/2001 Sb., 

o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů

fyzická 

osoba
1 1 - - - 0

právnické 

osoby
21 6 - - - 15

fyzická 

osoba
1 1 - - - 0

K datu 25. 1. 2022 zůstává 15 kontrol z roku 2020 neukončeno S 26 S 11 S 15

ODBOR
Předmět kontroly

 (oblast)

Druh kontrol.

osoby  

(v oblasti)

Počet 

neukončených 

kontrol k datu 

25. 1. 2021

(v oblasti)

Počet ukončených 

kontrol k datu 

25. 1. 2022

(v oblasti)

Počet 

ukončených kontrol 

s nedostatky 

(v oblasti)

Popis nejčastějších 

zjištění/nedostatků

(v oblasti)

Popis nejzávažnějších 

zjištění/nedostatků

(v oblasti)

Počet 

neukončených 

kontrol k datu 

25. 1. 2022

Integrované povolení pro zařízení podle zákona č. 76/2002 Sb., 

o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů

právnické 

osoby
39 11 - - - 28

Dodržování ust. § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

fyzická 

osoba
1 0 1

K datum 25. 1. 2022 zůstává 29 kontrol z předchozích období neukončeno S 40 S 11 S 29

Klasifikace informací: W

Odbor 

životního 

prostředí 

a zemědělství

Integrované povolení pro zařízení podle zákona č. 76/2002 Sb., 

o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů

Výsledky kontrol spojených s výkonem státní správy na základě zvláštních zákonů vůči ostatním právnickým a fyzickým osobám  v přenesené působnosti zahájené 

v předchozích obdobích

Odbor 

životního 

prostředí 

a zemědělství

Celkem provedeno: 85 kontrol

Celkem provedeno odbory krajského úřadu: 572 kontrol

K datu 25. 1. 2022 zůstává 35 kontrol neukončeno za rok 2021

Výsledky kontrol spojených s výkonem státní správy na základě zvláštních zákonů vůči ostatním právnickým a fyzickým osobám v přenesené působnosti zahájené v r. 2020

Odbor 

dopravy
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