
ODBOR
Předmět kontroly

 (oblast)

Druh 

kontrol.

osoby  

(v oblasti)

Počet 

provedených 

kontrol 

(v oblasti)

Počet 

ukončených 

kontrol 

s nedostatky 

(v oblasti)

Popis nejčastějších 

zjištění/nedostatků

(v oblasti)

Popis nejzávažnějších 

zjištění/nedostatků

(v oblasti)

PO
78 (z toho 3 

neukončeny)
50

Porušení ust. § 3 odst. 1 písm. b) a ust. § 3 odst. 2 zákona 

č. 111/1994 Sb., nezajištění řádného vedení režimu činnosti 

řidičů a nezajištění dodržení ustanovení týkajících se dob 

odpočinku, dob řízení a dob bezpečnostních přestávek; 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých 

předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o 

změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) 

č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85, 

ve znění pozdějších předpisů; Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 

ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení 

v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

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

zákona č. 255/20102 Sb., kontrolní řád, 

ve znění pozdějších předpisů, když dopravce 

jako kontrolovaná osoba nesplnil povinnost 

podle ust. § 10 odst. 2 poskytovat potřebnou 

součinnost; porušení ust. § 3 odst. 3 zákona 

č. 111/1994 Sb., neuchování režimu činnosti řidičů 

podle Nařízení č. 165/2014.

FO 24 15

Porušení ust. § 3 odst. 1 písm. b) a ust. § 3 odst. 2 zákona 

č. 111/1994 Sb., nezajištění řádného vedení režimu činnosti 

řidičů a nezajištění dodržení ustanovení týkajících se dob 

odpočinku, dob řízení a dob bezpečnostních přestávek; 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých 

předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o 

změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) 

č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85, 

ve znění pozdějších předpisů; Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 

ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení 

v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

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

zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, 

ve znění pozdějších předpisů, když dopravce 

jako kontrolovaná osoba nesplnil povinnost 

podle ust. § 10 odst. 2 poskytovat potřebnou 

součinnost; porušení ust. § 3 odst. 1 písm. b) zákona 

č. 111/1994 Sb., nezajištění dodržení ustanovení 

týkajících se dob odpočinku, dob řízení 

a dob bezpečnostních přestávek; Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 

ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých 

předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční 

dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 

a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) 

č. 3820/85, ve znění pozdějších předpisů; 

a nahlášení vozidla. Porušení ust. § 3 odst. 2 zákona 

č. 111/1994 Sb., nezajištění řádného vedení režimu 

činnosti řidičů podle Nařízení 

č. 165/2014.

PO 9 3

Porušení povinnosti podle ust. § 58 odst. 1 písm. g) 

zákona č. 56/2001 Sb., řádně zpracovávat záznamníky závad a 

protokoly o technické prohlídce, včetně fotografií vozidla. V 

jednom případě zjištěno porušení postupu stanoveného v ust. 

§ 79 odst. 5 zákona č. 56/2001 Sb., 

při provádění technických prohlídek mobilním způsobem, jejich 

zpracování a převedení do informačního systému 

stanic technické kontroly.

-

FO
1 (z toho 1 

neukončena)

PO 6 3
Porušení povinnosti podle ust. § 51 odst. 1 písm. h) zákona 

č. 247/2000 Sb., neoznámení některého z povinných údajů.
-

FO 7 1
Porušení povinnosti podle ust. § 51 odst. 1 písm. h) zákona 

č. 247/2000 Sb., neoznámení některého z povinných údajů.
-

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

PO 4 3

Poskytovatel neposkytoval soc. službu v období od 6/2018 

do 12/2018 v souladu s rozhodnutím o registraci; 

neplnění podmínky odborné způsobilosti všech fyzických osob, 

které přímo poskytují sociální služby; poskytovatel  neoznámil 

změny v personálním zajištění.

Poskytovatel neposkytoval sociální službu 

v období od 6/2018 do 12/2018 v souladu 

s rozhodnutím o registraci, neplnění podmínky 

odborné způsobilosti osob, které přímo poskytují 

sociální služby.

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami podle 

ust. § 49 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, 

ve znění pozdějších předpisů

PO 4 3

Neoznámení rozhodných skutečností rozhodných

pro vydání pověření; neplnění oznamovací povinnosti 

ze strany pověřené osoby.

Neoznámení  skutečností rozhodných pro vydání 

pověření. 

Dozor nad dodržováním povinností poskytovatelů sociálních 

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

ust. § 25a odst. 2 písm. d) zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

- - - - -

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

o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů

Celkem provedeno: 8 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 2020

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. 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: 125 kontrol

Odbor 

sociálních 

věcí



ODBOR
Předmět kontroly

 (oblast)

Druh 

kontrol.

osoby  

(v oblasti)

Počet 

provedených 

kontrol 

(v oblasti)

Počet 

ukončených 

kontrol 

s nedostatky 

(v oblasti)

Popis nejčastějších 

zjištění/nedostatků

(v oblasti)

Popis nejzávažnějších 

zjištění/nedostatků

(v oblasti)

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

ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením na průběh 

veřejné sbírky

- - - - -

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 reklamu a další oblasti zákona

PO 10 3
Porušení ust. § 2 odst. 1 písm. b) zákona 

č. 40/1995 Sb., nekalé obchodní praktiky.

Porušení ust. § 2 odst. 1 písm. b) zákona 

č. 40/1995 Sb., nekalé obchodní praktiky.

Dodržování ust. § 11 a ust. § 13 zákona č. 526/1990 Sb., 

o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením 

na cenové evidence, označování zboží cenami, informování 

o cenách při poskytování služeb cestovních kanceláří

PO 4 0 - -

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, vyhlášky 

č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální 

zabezpečení zdravotních služeb, vyhlášky č. 92/2012 Sb., 

o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení 

zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče

FO 3 3
Neoznámení změn podle ust. § 21 zákona 

č. 372/2011 Sb.

Poskytování zdravotních služeb neuvedených 

v oprávnění k poskytování zdravotních služeb 

v rozporu s ust. § 11 odst. 1 zákona

č. 372/2011 Sb.

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

o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů
PO 14 0 - -

PO 7 0 - -

FO 2 0 - -

Dodržování zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, a o změně 

a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

(ust. § 32 ochrana lesa)

PO 2 0 - -

PO 18 0 - -

FO 2 0 - -

PO
39 (z toho 21 

neukončeno)
0 - -

FO
1 (z toho 1 

neukončena)
0

Nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
PO 4 1

Porušení ust. § 39 zákona 

č. 185/2001 Sb., týkající se evidence

a ohlašování odpadů a zařízení.

Porušení ust. § 39 zákona 

č. 185/2001 Sb., týkající se evidence

a ohlašování odpadů a zařízení.

Dodržování čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví povinnosti 

hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky 

(dále jen "nařízení o dřevě), a dodržování jeho prováděcího nařízení 

Komise (EU) č. 607/2012 ze dne 6. července 2012 o prováděcích 

pravidlech pro systém náležité péče a pro četnost a povahu kontrol 

kontrolních organizací, a to v rozsahu dodržování zákazu uvádění na 

trh nezákonně vytěženého dřeva podle čl. 4 odst. 1 nařízení o dřevě

PO 1 1 Porušení čl. 4 odst. 1 nařízení o dřevě. Porušení čl. 4 odst. 1 nařízení o dřevě.

Dodržování zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování 

finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity 

v lesích 

PO 3 0 - -

Celkem provedeno: 93 kontrol

Celkem provedeno odbory krajského úřadu: 243 kontrol

K datu 25. 1. 2021 zůstává 26 kontrol neukončeno za rok 2020

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

Odbor 

vnitra 

a krajský 

živnostenský 

úřad

Celkem provedeno: 14 kontrol

Celkem provedeno: 3 kontroly

Odbor 

životního 

prostředí 

a zemědělství

Dodržování zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších 

předpisů (ust. § 35 hrazení bystřin)

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

o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů



ODBOR
Předmět kontroly

 (oblast)

Druh 

kontrol.

osoby  

(v oblasti)

Počet 

neukončených 

kontrol k datu 

20. 1. 2020

(v oblasti)

Počet 

ukončených 

kontrol k datu 

25. 1. 2021

 (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. 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

PO 11 11 9

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

č. 111/1994 Sb., nezajištění dodržení 

ustanovení týkajících se dob odpočinku, 

dob řízení a dob bezpečnostních přestávek; Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 561/2006 ze dne 15. března 2006, o změně 

nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 

a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85. 

Porušení ust. § 3 

odst. 1  písm. b) zákona 

č. 111/1994 Sb., nezajištění 

dodržení ustanovení týkajících 

se dob odpočinku, dob řízení 

a dob bezpečnostních přestávek; 

Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 

15. března 2006, o změně 

nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 

a (ES) 

č. 2135/98 a o zrušení nařízení 

Rady (EHS) č. 3820/85. 

0

Dodržování ust. § 82b zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

ve znění pozdějších předpisů (poskytování služeb 

bez oprávnění k jejich poskytování)

PO 1 1 1

Porušení ust. § 79 odst. 1 písm. f) zákona 

č. 108/2006 Sb., nezajištění personálních, 

materiálních a technických podmínek poskytované 

sociální služby, porušení ust. § 82 odst. 1 zákona 

č. 108/2006 Sb., nesplnění oznamovací povinnosti 

v zákonem stanoveném termínu v personálním 

zajištění, porušení ust. § 10 odst. 2 zákona č. 

255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, kontrolovaná osoba neposkytla součinnost. 

Porušení ust. § 79

odst. 1 písm. f) zákona 

č. 108/2006 Sb., nezajištění 

personálních, materiálních 

a technických podmínek 

poskytované sociální služby, 

porušení ust. § 82 odst. 1 

zákona č. 108/2006 Sb., 

nesplnění oznamovací povinnosti 

v zákonem stanoveném termínu 

v personálním zajištění, porušení 

ust. § 10 odst. 2 

zákona č. 255/2012 Sb., 

kontrolní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, 

kontrolovaná osoba 

neposkytla součinnost.

0

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami podle 

ust. § 49 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, 

ve znění pozdějších předpisů

PO 1 1 1

Porušení ust. § 49 odst. 2 písm. f) nezajištění 

odpovídajících materiálně-technických podmínek; ust. 

§ 49 odst. 10 písm. a) neplnění ohlašovací povinnosti 

pověřenou osobou; ust. § 49 odst. 2 písm. d) nebylo 

doloženo splnění hygienických podmínek; ust. § 42 

odst. 4 nedodržení maximálního počtu dětí na 

jednoho pracovníka; 

ust. § 42 odst. 7 písm. b) ve spojení s ust. § 30 odst. 

1 nebylo doloženo písemné vyjádření orgánů sociálně-

právní ochrany dětí před pobytem dítěte mimo 

zařízení; ust. § 42a odst. 1 písm. i) 

pravidla vyplývající z vnitřního řádu zařízení nejsou 

vydána v souladu s vnitřními předpisy; ust. § 42a 

odst. 3 písm. a) ředitelka zařízení zakázala kontakty 

dětí s matkou a babičkou, aniž by měla k tomuto 

zákonné zmocnění; ust. § 42b odst. 3 nebylo 

prokázáno, že nestanovení příspěvku na úhradu 

potřeb podepsala kompetentní osoba; ust. § 2 odst. 

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

ve znění pozdějších předpisů, ředitelka 

nepostupovala v souladu se správním řádem

při rozhodování o příspěvku na úhradu pobytu 

a péče. 

Porušení ust. § 42a 

odst. 3 písm. a) ředitelka 

zařízení zakázala kontakty 

dětí s matkou a babičkou, aniž 

by měla k tomuto zákonné 

zmocnění.

0

Výsledky kontrol spojených s výkonem státní správy na základě zvláštních zákonů vůči ostatním právnickým a fyzickým osobám v přenesené působnosti zahájené v r. 2019 

Odbor 

sociálních 

věcí



PO 4 4 3

Porušení zákona č. 372/2011 Sb., ust. § 11 odst. 3 

poskytování zdravotních služeb prostřednictvím osob, 

které nejsou způsobilé k výkonu zdravotnického 

povolání; porušení ust. § 21 odst. 1 a 2 nesplnění 

oznamovací povinnosti; porušení ust. § 14 odst. 5 

neustanovení nového odborného zástupce; porušení 

ust. § 45 odst. 2 písm. c) neuvedení údaje o provozní 

době; porušení 

ust. § 93 odst. 3 písm. c) nebyla vedena evidence 

o podání stížností a způsobu jejich vyřízení.

Porušení ust. § 11 odst. 3 

poskytování zdravotních služeb 

prostřednictvím osob, které 

nejsou způsobilé k výkonu 

zdravotnického povolání podle 

zákona č. 372/2011 Sb.

0

FO 1 1 1

Porušení ust. § 11 odst. 3 poskytování zdravotních 

služeb prostřednictvím osob, které nejsou způsobilé k 

výkonu zdravotnického povolání podle zákona 

č. 372/2011 Sb.

Porušení ust. § 11 odst. 3 

poskytování zdravotních 

služeb prostřednictvím osob, 

které nejsou způsobilé k výkonu 

zdravotnického povolání podle 

zákona č. 372/2011 Sb.

0

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

o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů
PO 32 20 0 - - 12

PO 2 2 0 - - 0

FO 3 3 0 - - 0

K datu 25. 1. 2021 zůstává celkem 12 kontrol neukončeno S 55 S 43 S 15 S 12

ODBOR
Předmět kontroly

 (oblast)

Druh 

kontrol.

osoby  

(v oblasti)

Počet 

neukončených 

kontrol k datu 

20. 1. 2020

(v oblasti)

Počet 

ukončených 

kontrol k datu 

25. 1. 2021

(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. 2021

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

o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů
PO 41 14 0 - - 27

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

kácení dřevin na pozemcích
FO 1 0 0 - - 1

K datu 25. 1. 2021 zůstává celkem 28 kontrol neukončeno S 42 S 14 S 0 S 28

ZKRATKY

PO právnická osoba

FO fyzická osoba

Klasifikace informací: W

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

Odbor 

životního 

prostředí 

a zemědělství
Nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

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 

zdr. 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, vyhlášky 

č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení 

zdravotních služeb, 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, vyhlášky č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování 

léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském 

předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, a vyhlášky 

č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění 

pozdějších předpisů


