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Název 

kontrolované

osoby

Počet 

proved. kontrol 

(v oblasti)

Počet kontrol 

s nedostatky 

(v oblasti)

Popis 

nejčastějších zjištění 
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(v oblasti)
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nejzávažnějších
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(v oblasti)

Příčiny 

zjištění 

/nedostatků

(v oblasti) 

Charakter

uložených opatření 

k nápravě 

Silniční hospodářství podle zákona č. 13/1997 Sb., 

o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
obce III. Ostrava, Bruntál, Bohumín

3 (z toho 1 

neukončena)
- - - - -

Dopravně správní agenda podle zákona č. 361/2000 Sb., 

o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

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

odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění 

pozdějších předpisů a zákona č. 56/2001 Sb., o pojištění 

odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů 

obce III.

Ostrava, Orlová, Bílovec, Opava, 

Bruntál, Vítkov, Frýdlant nad 

Ostravicí, Bohumín

8 (viz výše 

neukončena)
7

Porušení ust. § 3 nevyplývá-li ze zákona něco jiného, 

postupuje správní orgán tak, aby byl zjištěn stav 

věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, 

a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu 

s požadavky uvedenými v ust. § 2.

Porušení ust. § 3 nevyplývá-li ze zákona něco jiného, 

postupuje správní orgán tak, aby byl zjištěn 

stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, 

a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu 

s požadavky uvedenými v ust. § 2.

systémové 

pochybení 

V nově zahájených 

řízeních odstranit zjištěné 

nedostatky, podání písemné 

zprávy o odstranění a prevenci 

nedostatků.

Silniční doprava podle zákona č. 111/1994 Sb., 

o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
obce III.

Ostrava, Orlová, Bílovec, Opava, 

Bruntál, Vítkov, Frýdlant nad Ostravicí
7 2

Porušení ust. § 21c odst. 4 oprávnění řidiče 

taxislužby se uděluje na dobu 5 let. Pokud dopravní úřad 

vyhoví žádosti, vydá místo písemného vyhotovení 

rozhodnutí průkaz řidiče taxislužby. Průkaz řidiče 

taxislužby je veřejnou listinou. 

Vzor průkazu řidiče taxislužby stanoví prováděcí 

právní předpis.

Porušení ust. § 21c odst. 4 oprávnění řidiče taxislužby 

se uděluje na dobu 5 let. Pokud dopravní úřad vyhoví 

žádosti, vydá místo písemného vyhotovení rozhodnutí 

průkaz řidiče taxislužby. 

Průkaz řidiče taxislužby je veřejnou listinou. 

Vzor průkazu řidiče taxislužby stanoví prováděcí 

právní předpis.

 -  -

Obranné plánování podle zákona č. 222/1999 Sb., 

o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů, 

a zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti, 

ve znění pozdějších předpisů

Hospodářské opatření pro krizové stavy podle zákona 

č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové 

stavy, ve znění pozdějších předpisů

Válečné hroby a pietní místa podle zákona č. 122/2004 Sb., 

o válených hrobech a pietních místech a o změně zákona 

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

ve znění pozdějších předpisů

Integrovaný záchranný systém podle zákona 

č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, 

ve znění pozdějších předpisů

Krizové řízení podle zákona č. 240/2000 Sb., 

o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů
obce III.

Bohumín, Odry, Jablunkov, Kravaře, 

Bílovec, Bruntál, 

Český Těšín, Frenštát pod 

Radhoštěm, Karviná

9 - - - - -

obce I.

Kyjovice, Čavisov, Pustějov, Kujavy, 

Šenov u Nového Jičína, Bernartice 

nad Odrou, Veřovice, Mořkov, 

Ženklava, Rybí, Mankovice, Vražné, 

Pustá Polom, Hlubočec, Skřipov, 

Doubrava, Stonava, Soběšovice, Dolní 

Domaslavice, Řeka, Dobratice, Píšť, 

Hať, Kobeřice, Štěpánkovice, Sudice, 

Brušperk, Petřvald,

 Březová, Milíkov, Košařiska, 

Bohuslavice, Závada, Tísek, Hrabyně, 

Velká Polom, Malenovice, Řepiště

38 - - - - -

obec II. Studénka 1 - - - - -

Výsledky kontrol výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí Moravskoslezského kraje provedených Krajským úřadem Moravskoslezského kraje podle ust. § 129 odst. 1 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů - rok 2021

Odbor 

dopravy 

d
o

p
ra

v
a

Odbor 

kancelář 

hejtmana 

kraje

k
ri
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o

v
é
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n

í obce III.

Bruntál, Jablunkov, Třinec, Krnov, 

Orlová, Bílovec, Frýdek-Místek, 

Ostrava, Opava, Hlučín, Rýmařov,

Nový Jičín, Vítkov

13 - - - - -

Odbor 

podpory 

korporátního 

řízení 

a kontroly
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Zapisování a editace údajů do ISÚI/RÚIAN prováděných 

obcemi podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních 

registrech, ve znění pozdějších předpisů

1
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k Předmět kontroly

 (oblast)

Druh 

kontrol.

osoby  

(v oblasti) 
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kontrolované

osoby
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Počet kontrol 
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(v oblasti)
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nejčastějších zjištění 

/nedostatků

(v oblasti)
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zjištění/nedostatků

(v oblasti)

Příčiny 

zjištění 

/nedostatků

(v oblasti) 

Charakter

uložených opatření 

k nápravě 

Odbor 

dopravy 

d
o

p
ra

v
a

Odbor 

kultury 

a památkové 

péče

k
u

lt
u

ra Památková péče podle zákona č. 20/1987 Sb., 

o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
obce III.

Hlučín, Ostrava, Český Těšín, 

Jablunkov, Krnov, 

Frenštát pod Radhoštěm, 

Rýmařov, Kravaře, Bohumín 

9 9

Porušení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve znění pozdějších předpisů, v rozporu s ust. § 68 odst. 

2 chybí ve výrokové části právní ustanovení, podle 

kterého je předmětné závazné stanovisko 

vydáno; v rozporu s ust. § 68 odst. 2 není uvedeno ve 

výroku řešení otázky, která je předmětem řízení nebo je 

uváděna velmi nejednoznačně; v rozporu 

s ust. § 68 odst. 3 odůvodnění neposkytuje 

skutkovou a právní oporu výroku závazného stanoviska; 

rozpor s ust. § 137 vylučující užití  záznamu o podání 

vysvětlení jako důkazního  prostředku. Porušení zákona 

č. 20/1987 Sb., rozlišování u jednotlivých obnovovaných 

kulturních památek a jejích součástí, zda se jedná či 

nejedná o uměleckořemeslné práce a díla výtvarného 

umění podle ust. § 14 odst. 8, pro které nelze uložit 

povinnost restaurovat; v rozporu s ust. § 14 odst. 3 

stanovené podmínky přenáší rozhodování ohledně 

postupu prací mimo správní řízení, podmínky jsou 

stanoveny neurčitě nebo jsou stanoveny nad rámec 

žádosti či popírají (negují) navrhované práce.   

Porušení č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve znění pozdějších předpisů, v rozporu 

s ust. § 68 odst. 2 chybí ve výrokové části právní 

ustanovení podle kterého je předmětné závazné 

stanovisko vydáno; v rozporu s ust. § 68 odst. 2 není 

uvedeno ve výroku řešení otázky, která 

je předmětem řízení nebo je uváděna velmi 

nejednoznačně; v rozporu s ust. § 68 odst. 3 

odůvodnění neposkytuje skutkovou a 

právní oporu výroku závazného stanoviska; 

v rozporu s ust. § 2 odst. 1 porušení zásady zákonnosti, 

tj. kontrolovaný orgán neaplikoval 

při vydávání závazného stanoviska ta ustanovení 

památkového zákona, která se na ně vztahují; porušení 

ust. § 2 odst. 4, aby přijaté řešení bylo v souladu s 

veřejným zájmem, rozpor s ust. § 137 vylučující užití 

záznamu o podání vysvětlení jako důkazního 

prostředku. Porušení zákona 

č. 20/1987 Sb., v rozporu s ust. § 14 odst. 3 stanovené 

podmínky přenáší rozhodování ohledně postupu prací 

mimo správní řízení, podmínky jsou stanoveny neurčitě 

nebo jsou stanoveny nad rámec žádosti či popírají 

(negují) navrhované práce.

lidský faktor

K zabránění degradujícího stavu 

ohrožené kulturní památky bylo 

uloženo opatření k odstranění 

nebo prevenci nedostatků 

zjištěných kontrolou podle ust. 

§ 19 zákona č. 255/2012 Sb., 

o kontrole (kontrolní řád), 

ve znění pozdějších předpisů, 

a to zahájit řízení podle 

ust. § 10 odst. 1 zákona 

o státní památkové péči a vydat 

rozhodnutí o uložení opatření, 

která je vlastník povinen učinit.

obce III.

Orlová, Nový Jičín, Bílovec, Krnov, 

Jablunkov, Havířov, Bruntál, Třinec, 

Karviná, Vítkov, Odry, Kravaře, 

Frýdlant nad Ostravicí

13 - - - - -

obce I.

Stonava, Albrechtice u ČT, Šenov, 

Horní Suchá, Dobrá, Vojkovice, 

Paskov, Žabeň, Dětmarovice, Dolní 

Lutyně, Bohuslavice, Bolatice, 

Morávka, Pražmo, Mořkov, Veřovice, 

Horní Lomná, Dolní Lomná, Kozmice, 

Vřesina, Horní Tošanovice, Dolní 

Tošanovice, Pstruží, Čeladná, Horní 

Životice, Úvalno, Lichnov (okr. 

Bruntál), Slavkov, Otice, Dolní 

Životice, Návsí, Písek, Bruzovice, 

Pazderna, Chuchelná, Strahovice, 

Palkovice, Lhotka, Doubrava, 

Petrovice u Karviné

40 - - - - -

obce III.

Orlová, Nový Jičín, Bílovec, Krnov, 

Jablunkov, Havířov, Bruntál, Třinec, 

Karviná, Vítkov, Odry, Kravaře, 

Frýdlant nad Ostravicí 

13 5
Pozdní zápis vzniku/ukončení funkce, 

zapsána nesprávná funkce, duplicita funkcí.

Pozdní zápis vzniku/ukončení funkce, 

zapsána nesprávná funkce, duplicita funkcí.
lidský faktor -

obce I.

Šenov, Horní Suchá, Dobrá, 

Vojkovice, Dětmarovice, Dolní Lutyně, 

Bohuslavice, Vřesina, Čeladná, 

Pstruží, Horní Životice  Lichnov, 

Úvalno, Dolní Životice, Otice, Slavkov, 

Bruzovice, Pazderna, Lhotka, 

Palkovice

20 8
Pozdní zápis vzniku/skončení funkce,

funkce zapsána k nesprávnému datu.

Pozdní zápis vzniku/skončení funkce, 

funkce zapsána k nesprávnému datu.
lidský faktor -

obce III.

Ostrava, Nový Jičín, Krnov, 

Jablunkov, Bruntál, Karviná                                       

Vítkov, Třinec, Frýdlant nad Ostravicí, 

Bohumín          

10 (z toho 2 

neukončeny)
6

obce II.     Příbor, Studénka, Vratimov 3 1

obec I. Štramberk 1 1

Pouze v jednom případě zjištěny nedostatečné podklady 

pro vydání rozhodnutí 

ve správním řízení o ustanovení zvláštního příjemce 

důchodu; nesprávný postup správního řízení 

o ustanovení zvláštního příjemce důchodu (zahájeno a 

vedeno na žádost místo z moci úřední); není zřejmé, zda 

a jak správní orgán dohlíží na výkon činností 

ustanoveného zvláštního příjemce.

Nedostatečné podklady pro vydání rozhodnutí 

ve správním řízení o ustanovení zvláštního příjemce 

důchodu.

lidský faktor
Zaslání zprávy o přijatých 

opatřeních.
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právní 

a organizační fi
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Aplikace zákona č. 186/2016 Sb. Správa místních poplatků 

zavedených na území obce podle zákona č. 565/1990 Sb., včetně 

souvisejících daňových řízení podle zákona č. 280/2009 Sb. 

Vybírání správních poplatků podle položek č. 1 

a 21 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb.

Dodržování povinností zapisujícího orgánu 

podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, 

ve znění pozdějších předpisů

Výkon agendy sociální práce a sociální prevence 

podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

ve znění pozdějších předpisů a sociální práce 

podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, 

ve znění pozdějších předpisů vč. souvisejících předpisů

Odbor 

sociálních 

věcí

Nedostatečné podklady pro vydání rozhodnutí 

ve správním řízení o ustanovení zvláštního příjemce 

důchodu; nesprávný postup správního řízení 

o ustanovení zvláštního příjemce důchodu 

(zahájeno a vedeno na žádost místo z moci úřední); 

nedostatečné podklady před uzavřením smlouvy 

o zajištění sociální služby (zda nezbytnou podporu 

a pomoc nelze osobě zajistit mírnějším a méně 

omezujícím způsobem, nedostatečné posouzení věci 

ve vztahu k zajištění realizace úhrady 

za poskytovanou sociální službu).

Nedostatečné podklady pro vydání rozhodnutí 

ve správním řízení o ustanovení zvláštního příjemce 

důchodu; nesprávný postup správního řízení 

o ustanovení zvláštního příjemce důchodu 

(zahájeno a vedeno na žádost místo z moci úřední); 

nedostatečné podklady před uzavřením smlouvy 

o zajištění sociální služby (zda nezbytnou podporu 

a pomoc nelze osobě zajistit mírnějším a méně 

omezujícím způsobem, nedostatečné posouzení věci 

ve vztahu k zajištění realizace úhrady 

za poskytovanou sociální službu).

lidský faktor
Zaslání zprávy 

o přijatých opatřeních.
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 (oblast)

Druh 

kontrol.

osoby  

(v oblasti) 
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kontrolované

osoby
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proved. kontrol 

(v oblasti)

Počet kontrol 
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(v oblasti)

Popis 

nejčastějších zjištění 

/nedostatků

(v oblasti)

Popis 

nejzávažnějších

zjištění/nedostatků

(v oblasti)

Příčiny 

zjištění 

/nedostatků

(v oblasti) 

Charakter

uložených opatření 

k nápravě 

Odbor 

dopravy 

d
o

p
ra

v
a

Výkon přenesené působnosti ve vztahu k dodržování 

ust. § 6 odst. 8 zákona č. 273/2001 Sb., se zaměřením 

na práva příslušníků národnotních menšin

obce III.

Ostrava, Nový Jičín,                  

Krnov, Jablunkov, Bruntál, 

Karviná, Vítkov, Třinec, 

Frýdlant nad Ostravicí, Bohumín

10 - - - - -

obce III.

Ostrava, Nový Jičín, Krnov, 

Jablunkov, Bruntál, Karviná, Vítkov, 

Třinec, Frýdlant nad Ostravicí, 

Bohumín

10 3

Pravidelné vyhodnocování situace dítěte, 

volba účinných opatření a cílů individuálního plánu 

ochrany dítěte.

Nedostatečná participace dítěte a rodiny 

na řešení situace.
lidský faktor

Zaslání zprávy 

o přijatých opatřeních. 

obce I. Albrechtice, Horní Suchá 2 - - - - -

Dodržování usnesení vlády a směrnic MŠMT podle zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Rozpočet přímých výdajů na vzdělávání podle zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání,ve znění pozdějších předpisů

Územní plánování podle zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu, 

ve znění pozdějších předpisů

obce III.

Bílovec, Bruntál, Jablunkov, 

Nový Jičín, Opava, Krnov, 

Frýdek-Místek, Český Těšín, 

Třinec, Bohumín,

Frýdlant nad Ostravicí

11 5

Úřad územního plánování nepořídil ve stanovené lhůtě 

zprávu o uplatňování územního plánu 

(ust. § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.) 

a při vydávání územně plánovací informace 

nezjistil řádně stav věci.

Úřad územního plánování nesplnil povinnost uloženou 

ust. § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.; Úřad 

územního plánování nesplnil povinnost 

uloženou ust. § 28 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.

lidský faktor

Stanoven požadavek 

na pořízení chybějících zpráv 

o uplatňování územního plánu.

obce III.

Nový Jičín, Havířov, Opava, Ostrava, 

Frýdek-Místek, Hlučín, Třinec, Český 

Těšín, Rýmařov, Vítkov, Odry, 

Frýdlant nad Ostravicí

12 12 -

obce II.
Město Albrechtice, Osoblaha, 

Studénka, Fulnek 
4 4 -

obce I.
Albrechtice, Dolní Lutyně, Bolatice, 

Raškovice
4 4

Uložena povinnost činit úkony 

směřující k vyřízení oznámení. 

Vyvlastnění podle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení 

vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, 

ve znění pozdějších předpisů

obce III.

Nový Jičín, Havířov, Opava, Ostrava, 

Frýdek-Místek, Hlučín, Třinec, Český 

Těšín, Rýmařov, Vítkov, Odry, 

Frýdlant nad Ostravicí

12 - - - - -

obce III.

Nový Jičín, Havířov, Opava, Ostrava, 

Frýdek-Místek, Hlučín, Třinec, Český 

Těšín, Rýmařov, Vítkov, Odry, 

Frýdlant nad Ostravicí 

12 8

obce II.
Město Albrechtice, Osoblaha, 

Studénka, Fulnek 
4 4

obce I.
Albrechtice, Dolní Lutyně, 

Bolatice, Raškovice
4 4

obce III. Jablunkov, Orlová 2 1

Pouze v jednom případě zjištěn neúplný obsah řádu 

veřejného pohřebiště, předepsaný zákonem 

o pohřebnictví.

- lidský faktor

Zpracování a vydání nového 

doplněného řádu veřejného 

pohřebiště, který nahradí současně 

platný.

obec I.  Služovice 1 - - - - -

Evidence obyvatel podle zákona č. 133/2000 Sb., 

o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů, 

občanské průkazy podle zákona č. 328/1999 Sb., 

o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů,

a cestovní doklady podle zákona č. 329/1999 Sb., 

o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů

obce III.

Bruntál, Český Těšín, 

Frýdek-Místek, Jablunkov, Kopřivnice, 

Ostrava, Odry, Frýdlant nad Ostravicí

8 1

Pouze v jednom případě zjištěno porušení

 ust. § 3 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

nezjištěn stav, o němž nejsou důvodné 

pochybnosti.

Porušení ust. § 3 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

nezjištěn stav, o němž nejsou důvodné pochybnosti.

lidský faktor -

Matriky podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu 

a příjmení, ve znění pozdějších předpisů
obce III.

Bílovec, Bruntál, Český Těšín, Frýdek-

Místek, Havířov, Hlučín, Jablunkov, 

Kopřivnice, Krnov, Nový Jičín, Opava, 

Orlová, Třinec, Frenštát pod 

Radhoštěm, Karviná, Rýmařov, 

Vítkov, Odry, Kravaře, Frýdlant nad 

Ostravicí, Bohumín

21 18

Nedostatečné podklady pro zápis narození dítěte 

narozeného mimo zdravotnické zařízení, ust. § 16 odst. 4 

zákona č. 301/2000 Sb.; nezjištěn stav

 o němž nejsou důvodné pochybnosti podle ust. § 3 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů; nesprávná aplikace ust. § 68 

odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.; upuštění od odůvodnění 

rozhodnutí, nedostatečné ověření oprávněnosti k vydání 

matričního dokladu podle 

ust. § 25 zákona č. 301/2000 Sb.; porušení práv 

účastníků řízení tj. nedodržení ust. § 36 odst. 3 

zákona č. 500/2004 Sb.; nesplnění podmínek pro 

provedení záznamu o užívání příjmení v nesprávné 

podobě podle ust. § 58 odst. 5 

zákona č. 301/2000 Sb.

Nedostatečné podklady pro zápis narození 

dítěte narozeného mimo zdravotnické zařízení

podle ust. § 16 odst. 4 zákona č. 301/2000 Sb.; 

 nezjištěn stav, o němž nejsou důvodné pochybnosti 

podle ust. § 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve znění pozdějších předpisů; nesprávná aplikace ust. § 

68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.; upuštění od 

odůvodnění rozhodnutí, nedostatečné ověření 

oprávněnosti k vydání matričního dokladu podle 

ust. § 25 zákona č. 301/2000 Sb.; porušení práv 

účastníků řízení tj. nedodržení ust. § 36 odst. 3 zákona 

č. 500/2004 Sb.; nesplnění podmínek pro provedení 

záznamu o užívání příjmení v nesprávné podobě podle 

ust. § 58 odst. 5 zákona 

č. 301/2000 Sb.

lidský faktor
Postupovat v souladu 

s platnými právními předpisy.

Odbor 

sociálních 

věcí p
rá

c
e

 

a
 s

o
c
iá

ln
i 

v
ě

c
i

Sociálně-právní ochrana dětí podle zákona č. 359/1999 Sb., 

o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Odbor 

školství, 

mládeže

 a sportu š
k

o
ls

tv
í

obce III.

Ostrava, Frýdek-Místek, 

Nový Jičín, Bílovec, Krnov, Jablunkov, 

Opava, Havířov, Bruntál, Třinec, 

Karviná, 

Frýdlant nad Ostravicí

12 - - - - -

Odbor 

územního 

plánování 

a stavebního 

řádu 

m
ís

tn
í 

ro
z
v
o

j

Stavební řád a územní řízení (obecný stavební úřad)  

podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, ve znění pozdějších předpisů

Stavební úřad nesprávně aplikoval při vydávání 

rozhodnutí či opatření ta ustanovení zákona

č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů,

 a zákona č. 500/2004 Sb., která se na ně vztahují, 

odůvodnění rozhodnutí nebo opatření nemá zákonné 

náležitosti.

Stavební úřad nezjistil řádně stav věci, 

při vydávání rozhodnutí či opatření nesprávně 

aplikoval ustanovení právních předpisů.

lidský faktor, 

složitá legislativa

Dodržování zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, 

ve znění pozdějších předpisů

Zápis do registru nebyl proveden v zákonné lhůtě, 

podklady pro zápis nebyly uvedeny správně 

či v potřebném rozsahu.

Stavební úřad nezajistil soulad referenčních údajů 

a podkladů pro zápis, tudíž nerespektoval 

ust. § 4 odst. 2 zákona č. 111/2009 Sb. 

časová zátěž  

v návaznosti 

na náročnost 

hlavní agendy 

stavebního úřadu, 

lidský faktor

 Povinnost  postupovat 

podle dikce zákona.

p
o

h
ře

b
n

ic
tv

í

Pohřebnictví podle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

a vyhlášky č. 277/2017 Sb., o postupu obce při zajištění slušného 

pohřbení

Odbor 

vnitra 

a krajský 

živnostenský 

úřad v
n

it
řn

í 
v
ě

c
i

3



ODBOR

Ú
s
e

k Předmět kontroly

 (oblast)

Druh 

kontrol.

osoby  

(v oblasti) 

Název 

kontrolované

osoby

Počet 

proved. kontrol 

(v oblasti)

Počet kontrol 

s nedostatky 

(v oblasti)

Popis 

nejčastějších zjištění 

/nedostatků

(v oblasti)

Popis 

nejzávažnějších

zjištění/nedostatků

(v oblasti)

Příčiny 

zjištění 

/nedostatků

(v oblasti) 

Charakter

uložených opatření 

k nápravě 

Odbor 

dopravy 

d
o

p
ra

v
a

Vidimace a legalizace podle zákona č. 21/2006 Sb.,

o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování 

pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

obce III.

Bílovec, Bruntál, Český Těšín, Frýdek-

Místek, Havířov, Hlučín, Jablunkov, 

Kopřivnice, Krnov, Nový Jičín, Opava, 

Orlová, Třinec, Frenštát pod 

Radhoštěm, Karviná, Rýmařov, 

Vítkov, Odry, Kravaře, Frýdlant nad 

Ostravicí, Bohumín

21 - - - - -

obce III.
Bruntál, Krnov, Orlová, Odry, Frýdlant 

nad Ostravicí
5 4

obce I.

Budišovice, Štítina, 

Služovice, Velké Hoštice, 

Otice, Uhlířov

6 6

p
rů

m
y
s
l 

a
 o

b
c
h

o
d

Dodržování zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání, ve znění pozdějších předpisů

fi
n

a
n

c
e

Dodržování zákona č. 526/1990 Sb.,  o cenách, 

ve znění pozdějších předpisů

z
e

m
ě

d
ě

ls
tv

í

Dodržování zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, 

ve znění pozdějších předpisů

Ochrana před návykovými látkami podle ust. § 13 zákona 

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

č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky 

návykových látek, ve znění pozdějších předpisů 

vč. souvisejících předpisů

Evidence receptů a žádanek s modrým pruhem podle zákona č. 

167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů, 

a zákona č. 65/2017  Sb., o ochraně zdraví, před škodlivými účinky 

návykových látek, ve znění pozdějších předpisů vč. souvisejících 

předpisů

Povinnosti podle zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých 

zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných 

lázních a lázeňských místech, ve znění pozdějších předpisů

Vodní hospodářství podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, 

ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 274/2001 Sb., 

o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, včetně 

zápisu údajů do registru územní identifikace, adres 

a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních 

registrech, ve znění pozdějších předpisů

obce III.

Frýdek-Místek, Nový Jičín, 

Český Těšín, Krnov, Jablunkov, 

Bruntál, Frenštát pod Radhoštěm, 

Vítkov, Odry          

9 - - - - -

obec I.   Kozmice 1 - - - - -

obec II. Fulnek 1 - - -  - -

Lesní hospodářství podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, 

ve znění pozdějších předpisů
obce III.

Frýdek-Místek, Nový Jičín, 

Český Těšín, Krnov, Jablunkov, 

Bruntál, Frenštát pod Radhoštěm, 

Vítkov, Odry          

9 - - - - -

Myslivost podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, 

ve znění pozdějších předpisů
obce III.

Frýdek-Místek, Nový Jičín, 

Český Těšín, Krnov, Jablunkov, 

Bruntál, Frenštát pod Radhoštěm, 

Vítkov, Odry          

9 - - - - -

Rybářství podle zákona č. 99/2004 Sb., rybníkářství, 

výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských 

rybolovných zdrojů, ve znění pozdějších předpisů

obce III.

Frýdek-Místek, Nový Jičín, 

Český Těšín, Krnov, Jablunkov, 

Bruntál, Frenštát pod Radhoštěm, 

Vítkov, Odry          

9 - - - - -

Ochrana zvířat proti týrání podle zákona č. 246/1992 Sb., 

na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
obce III.

Frýdek-Místek, Nový Jičín, 

Český Těšín, Krnov, Jablunkov, 

Bruntál, Frenštát pod Radhoštěm, 

Vítkov, Odry          

9 - - - - -

Výkon přenesené působnosti na úseku přestupků podle 

zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 251/2016 Sb., a podle 

zákona č. 159/2006 Sb.; výkon přenesené působnosti 

na úseku voleb

Chybně vyznačená právní moc podle ust. § 75

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů; nedodržování lhůt pro vydání rozhodnutí podle 

ust. § 71 a ust. § 94 zákona o odpovědnosti za přestupky 

a řízení o nich; nezaloženy protokoly o hlasování podle 

ust. § 134 zákona č. 500/2004 Sb., nezaloženy záznamy 

o oprávněných úředních osobách podle ust. § 15 

odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.; nevyznačení údajů 

o datu vypravení podle ust. § 71 odst. 2 zákona 

č. 500/2004 Sb.; přestupky nezapsány do evidence 

přestupků podle ust. § 107 zákona o odpovědnosti 

za přestupky a řízení o nich; nedodržení lhůt pro zahájení 

řízení podle ust. § 80 zákona č. 500/2004 Sb.; nesprávné 

označování písemností podle ust. § 111 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Odbor 

vnitra 

a krajský 

živnostenský 

úřad

v
n

it
řn

í 
v
ě

c
i

Chybně vyznačená právní moc podle ust. § 75 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů; nedodržování lhůt pro vydání 

rozhodnutí podle ust. § 71 a § 94

 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich; 

nezaloženy protokoly o hlasování podle ust. § 134 

zákona č. 500/2004 Sb., nezaloženy záznamy 

o oprávněných úředních osobách podle ust. § 15 

odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.; nevyznačení 

údajů o datu vypravení podle ust. § 71 odst. 2 

zákona č. 500/2004 Sb.; přestupky nezapsány 

do evidence přestupků podle ust. § 107 zákona 

o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich; nečinnost 

podle ust. § 80 zákona č. 500/2004 Sb.

lidský faktor

Ukládána opatření 

podle ust. § 19 zákona 

č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Zejména se jednalo o procesní 

záležitosti: dodržování procesních 

lhůt, doručování, vyznačování PM 

a data vypravení zásilky, postupu 

týkajícího se OPPSP, osoby blízké 

a společného řízení, zápisů do 

evidence přestupků, zakládání 

protokolu o hlasování 

a záznamu o oprávněné úřední 

osobě do spisu.

obce III.

Frýdek-Místek, Nový Jičín, 

Český Těšín, Bílovec, Krnov, 

Jablunkov, Kopřivnice, Bruntál, Třinec, 

Hlučín, Kravaře, Bohumín, Frýdlant 

nad Ostravicí

13 - - - -

Odbor 

životního 

prostředí 

a zemědělství

z
e

m
ě

d
ě

ls
tv

í

-

Odbor 

zdravotnictví

z
d

ra
v
o

tn
ic

tv
í

obce III.

Ostrava, Orlová, Frýdek-Místek, Nový 

Jičín, Český Těšín, Krnov, Jablunkov, 

Kopřivnice, Havířov, Bruntál, Třinec, 

Frenštát pod Radhoštěm, Karviná, 

Vítkov, Odry, Frýdlant nad Ostravicí

16 - - -

Vodní hospodářství podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, 

ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 274/2001 Sb., 

o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, 

ve znění pozdějších předpisů

- -

4



ODBOR

Ú
s
e

k Předmět kontroly

 (oblast)

Druh 

kontrol.

osoby  

(v oblasti) 

Název 

kontrolované

osoby

Počet 

proved. kontrol 

(v oblasti)

Počet kontrol 

s nedostatky 

(v oblasti)

Popis 

nejčastějších zjištění 

/nedostatků

(v oblasti)

Popis 

nejzávažnějších

zjištění/nedostatků

(v oblasti)

Příčiny 

zjištění 

/nedostatků

(v oblasti) 

Charakter

uložených opatření 

k nápravě 

Odbor 

dopravy 

d
o

p
ra

v
a

obec II. Fulnek 1 - - - - -

obec I.   Kozmice 1 - - - - -

obce III.

Frýdek-Místek, Nový Jičín, 

Český Těšín, Krnov, Jablunkov, 

Bruntál, Frenštát pod Radhoštěm, 

Vítkov, Odry         

9 - - - - -

obec II. Fulnek 1 - - - - -

obec I.   Kozmice 1 - - - - -

obce III.
Frenštát pod Radhoštěm, Vítkov,              

Odry
3 - - - - -

obec II. Fulnek 1 - - - - -

obce III.

Frýdek-Místek, Nový Jičín, 

Český Těšín, Krnov, Jablunkov, 

Bruntál, Frenštát pod Radhoštěm, 

Vítkov, Odry          

9 - - - - -

obec II. Fulnek 1 - - - - -

obec I.   Kozmice 1 - - - - -

obce III.

Frýdek-Místek, Nový Jičín, 

Český Těšín, Krnov, Jablunkov, 

Bruntál, Frenštát pod Radhoštěm, 

Vítkov, Odry          

9 - - - - -

obec II. Fulnek 1 - - - - -

obec I.   Kozmice 1 - - - - -

obce III.

Frýdek-Místek, Nový Jičín, 

Český Těšín, Krnov, Jablunkov, 

Bruntál, Frenštát pod Radhoštěm, 

Vítkov, Odry          

9 - - - - -

obec II. Fulnek 1 - - - - -

obec I.   Kozmice 1 - - - - -

Ochrana zemědělského půdního fondu podle zákona

č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 

ve znění pozdějších předpisů

obce III.

Frýdek-Místek, Nový Jičín, 

Český Těšín, Krnov, Jablunkov, 

Bruntál, Frenštát pod Radhoštěm, 

Vítkov, Odry          

9 - - - - -

K datu 25. 1. 2022 zůstávájí 3 kontroly neukončeny

ODBOR

Ú
s
e

k Předmět kontroly

 (oblast)

Druh 

kontrol.

osoby  

(v oblasti) 

Název 

kontrolované

osoby

Počet 

neukončených 

kontrol 

z předch. období

/z toho ukončeno

v roce 2021

(v oblasti)

Počet kontrol 

s nedostatky 

(v oblasti)

Popis nejčastějších 

zjištění /nedostatků

(v oblasti)

Popis nejzávažnějších

zjištění/nedostatků

(v oblasti)

Příčiny 

zjištění 

/nedostatků

(v oblasti) 

Charakter

uložených opatření 

k nápravě 

Odbor 

kultury 

a památkové 

péče

k
u

lt
u

ra Památková péče podle zákona č. 20/1987 Sb., 

o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
obec III. Nový Jičín 1/1 1

Porušení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve znění pozdějších předpisů, v rozporu s ust. § 2 odst. 1 

porušení zásady zákonnosti, tj. kontrolovaný orgán 

neaplikoval při vydávání závazného stanoviska ta 

ustanovení památkového zákona, která se na ně 

vztahují; v rozporu s ust. § 17 odst. 1 spis neobsahuje 

soupis všech svých součástí. Porušení 

zákona č. 20/1987 Sb., v rozporu s ust. § 14 odst. 1 

nebyla dostatečně prokázána aktivní legitimace žadatele 

k podání žádosti o vydání závazného stanoviska; 

rozlišování u jednotlivých obnovovaných kulturních 

památek a jejích součástí, zda se jedná 

či nejedná o uměleckořemeslné práce a díla výtvarného 

umění dle ust. § 14 odst. 8, pro které nelze uložit 

povinnost restaurovat.  

Porušení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve znění pozdějších předpisů, v rozporu 

s ust. § 2 odst. 1 porušení zásady zákonnosti, 

tj. kontrolovaný orgán neaplikoval při vydávání 

závazného stanoviska ta ustanovení památkového 

zákona, která se na ně vztahují; v rozporu 

s ust. § 17 odst. 1 spis neobsahuje soupis všech svých 

součástí. Porušení zákona č. 20/1987 Sb., 

v rozporu s ust. § 14 odst. 1 nebyla dostatečně 

prokázána aktivní legitimace žadatele k podání 

žádosti o vydání závazného stanoviska.

lidský faktor -

ZKRATKY Kategorie obcí

ISÚI Informační systém územní identifikace I. Obce základní

RÚIAN Registr územní identifikace, adres a nemovitostí II. Obce s pověřeným obecním úřadem

III. Obce s rozšířenou působností

Klasifikace informací: W

ž
iv

o
tn

í 
p

ro
s
tř

e
d

í

Výrobky s ukončenou životností podle zákona

č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností

Vodní hospodářství podle zákona č. 254/2001 Sb., 

o vodách, ve znění pozdějších předpisů

Ochrana přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Ochrana zvířat proti týrání podle zákona č. 246/1992 Sb., 

na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

z
e

m
ě

d
ě

ls
tv

í

Odpadové hospodářství podle zákona č. 185/2001 Sb., 

o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 

(zrušen k 31. 12. 2020), zákona č. 541/2020 Sb., 

o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 

a zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích 

s ukončenou živností 

Odbor 

životního 

prostředí 

a zemědělství

Ochrana ovzduší podle zákona č. 201/2012 Sb., 

o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Výsledky kontrol výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí zahájených v r. 2020 a ukončených v roce 2021  (neukončené kontroly z roku 2020 - vykázána 1 kontrola)

Celkem ukončeno z předchozího hodnoceného období: 1 kontrola
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