Vyhodnocení kontrol vykonaných dle zvláštních předpisů – I. pololetí roku 2015
Předmět kontroly

provedeno
plánovaných
kontrol

provedeno
kontrol nad
plán

kontrola dodržování zákona č. 122/2000 Sb. u příspěvkových
organizací
1

ORR

OZ

kontrola poskytovatelů ZS, jiných podnikatelských subjektů,
poskytujících služby na základě oprávnění k jejich poskytovaní,
případně podnikatelských subjektů k ověření skutečnosti, zda
tento subjekt není poskytovatelem ZS

15

plnění registračních podmínek (zákon č. 108/2006 Sb.)

19

OSV

pověření k výkonu SPO (zákon č. 359/1999 Sb.)
dodržování zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a zákona
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu
dodržování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
dodržování zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci
OŽP

ODOS

ORD

OSPŽ

dodržování zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných
havárií
dodržování zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny
dodržování zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a
dřevařských výrobků na trh
kontroly podnikatelů v silniční dopravě
STK
Státní dozor nad dodržováním povinností provozovatele
akreditovaného školícího střediska k provozování výuky a
výcviku v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů pro
účely profesní způsobilosti řidičů a k provozování školení
bezpečné jízdy
státní odborný dozor nad dodržováním povinností dopravce v
linkové osobní dopravě vnitrostátní
dozor nad dodržováním zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy (ZRR) a provádění cenových kontrol dle zákona č.
526/1990 Sb., o cenách

1

nejčastější zjištění/nedostatky

nejzávažnější zjištění/nedostatky

porušení ust. § 2 odst. 3 vyhlášky č. 275/2000 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně
sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Porušení ust. § 2 odst. 3 vyhlášky č. 275/2000 Sb., kterou se
ojedinělá drobná pochybení pracovníků pověřených
provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy správou sbírek muzejní povahy
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů - autentizace přírůstkové knihy a knih inventárních
neobsahovala všechny údaje stanovené vyhláškou

porušení zákona č.:
372/2011 Sb.
167/1998 Sb.

Porušení § 11 odst. 1 z.č. 372/2011 Sb.

§79 nedoložení potvrzení o neexistenci nedoplatků
pojistného na zdravotním pojištění; neprokázání
samostatného zajištění služby - prolínání
dokumentace služby s dokumenty dalších
registrovaných služeb, neprokazatelné odlišení služeb
v reálném poskytování služby; absence kvalifikačních
dokladů; §115/2 působení dobrovolníků ve službě;

§79 nedoložení potvrzení o neexistenci nedoplatků pojistného na nedůslednost, nedostatečná znalost zákona č.
zdravotním pojištění; neprokázání samostatného zajištění služby - 108/2006Sb., o soc.službách, nesprávný individuální
prolínání dokumentace služby s dokumenty dalších
přístup poskytovatele při realizaci služby
registrovaných služeb, neprokazatelné odlišení služeb v reálném
poskytování služby; absence kvalifikačních dokladů; §115/2
působení dobrovolníků ve službě;

porušení zákona

Nebyly zjištěny závažné nedostatky.

3

neplatné či neaktualizované provozní řády

překročení max. koncentrace NL

porušení právních povinností na úseku vodního
hospodářství

nedostatky v systému používání náležité péče

porušení právních povinností v oblasti uvádění dřeva a
dřevařských výrobků na trh
nepozornost a spěchání řidiče, nedostatek parkovacích
ploch
neplnění povinností daných zákonem
porušení § 51 zákona č. 247/2000 Sb.

9
15
9

příčiny zjištění/nedostatků

5

Nebyly zjištěny závažné nedostatky.
Nebyly zjištěny závažné nedostatky.
Nebyly zjištěny závažné nedostatky.

10

Nebyly zjištěny závažné nedostatky.
2
1
6

30

6

porušení čl. 15/7 nař. 3821/85, čl. 6,8 nař. 561/2006 doba jízdy, odpočinky - čl. 6,8 nař. 561/2006
nedodržení rozsahu kontrolních úkonů
§ 51 odst. 1 písm. g) zákona č. 247/2000 Sb.

neplnění povinností daných zákonem
porušení § 51 zákona č. 247/2000 Sb.

porušení ust. §18 písm. c) zákona č.111/1994 Sb. o
silniční dopravě,ve znění pozdějších předpisů

porušení ust. §18 písm. c) zákona 111/1994 Sb., o silniční
dopravě,ve znění pozdějších předpisů - purušení schváleného
jízdního řádu
§ 2 odst. 3 ZRR - reklama v rozporu
s dobrými mravy

30

20

24

7

§ 2 odst. 3 ZRR - reklama v rozporu
s dobrými mravy

nedbalost řidičů autobusů zajišťujících provoz spojů linek
veřejné linkové osobní dopravy vnitrostání
zjištěna pochybení při aplikaci právních předpisů

