
Město Horažďovice 

Informace o výsledcích kontrol za rok 2018 
 
Zveřejnění informací dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád)  
 

V souvislosti s § 26 zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád) zveřejňuje město 

Horažďovice jako kontrolní orgán informace o výsledcích kontrolní činnosti.  

 

Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí provedl ve svém správním obvodu v roce 

2018 celkem 6 kontrol, z toho: 

Tři kontroly byly zaměřeny na dodržování povinností stanovených zákonem č. 185/2001 Sb., o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Jednalo se kontroly u fyzických podnikajících osob. Všechny kontroly byly v roce 2018 též 

dokončeny. Provedenými kontrolami nebylo zjištěno porušení zákona. Na základě výsledků 

provedených kontrol nebyla v roce 2018 uložená žádná pokuta. 

Tři kontroly byly zaměřeny na dodržování povinností stanovených zákonem č. 254/2001 Sb. o 

vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (vodoprávní 

dozor). Jednalo se o kontrolu dvou právnických osob a jedné fyzické osoby. Dvě kontroly byly 

v roce 2018 dokončeny. Provedenými kontrolami u právnických osob bylo zjištěno porušení 

zákona. Toto bude řešeno ve správním řízení v roce 2019. 

 

Tabulka č. 1: Počet kontrol a pokut za rok 2018 

 

Městský úřad Horažďovice 

 

Počet kontrol 

 

Počet pokut 

Celkem 

 

Fyzická 

osoba 

Fyzická 

podnikající

a 

právnická 

osoba 

 

Celkem 

 

Bloková 

 

Správní řízení

 

Odbor životního prostředí  

 

6 

 

1 

 

5 0 0 0 

Zdroj: Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí 

 

Městský úřad Horažďovice, správní odbor – matrika provedl v roce 2018 celkem 3 kontroly na 

úseku matriční agendy u MěÚ Nalžovské Hory, OÚ Myslív a OÚ Pačejov. Bylo kontrolováno 

dodržování zákona č. 301/2000 Sb. včetně aplikace a zápisů. Nebylo shledáno větších 



nedostatků, drobné opravy byly provedeny na místě. Nebyla uložena žádná nápravná 

opatření. 

Městský úřad Horažďovice, odbor živnostenský provedl ve svém správním obvodu 

za rok 2018 celkem 103 kontrol, z toho 85 kontrol u fyzických osob a 18 kontrol u právnických 

osob podnikajících v režimu živnostenského zákona. Předmětem kontrol bylo dodržování 

povinností stanovených zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský 

zákon). Dále dodržování plnění povinností stanovené ustanoveními zvláštními právními 

předpisy vztahujícími se na živnostenské podnikání.  

Za kontrolované období bylo zjištěno celkem 7 případů porušení živnostenského zákona. 

Jednalo se o porušení § 17 odst. 3 živnostenského zákona, tj. povinnost podnikatele oznámit 

zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně předem živnostenskému úřadu. Za 

zjištěná porušení bylo uloženo 6 pokut příkazem na místě (4 pokuty fyzickým osobám, 2 

pokuty právnickým osobám) v celkové výši 2.200 Kč. V jednom případě nebyla uložena sankce 

z důvodu zániku odpovědnosti za přestupek uplynutím promlčecí doby podle § 29 písm. a) 

zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky. 

Město Horažďovice, odbor památkové péče, školství a kultury, provedl v roce 2018 

veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací zřízených městem Horažďovice - Základní 

umělecké školy Horažďovice, příspěvková organizace, Křesťanské mateřské školy DUHA, 

Horažďovice, příspěvková organizace, Mateřské školy Na Paloučku, Horažďovice, příspěvková 

organizace, Základní školy Horažďovice, Komenského 211, příspěvková organizace a 

Základní školy Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace. Kontroly byly zaměřeny 

na prověření hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2017, kontrola účetní závěrky, 

hospodaření s majetkem, správnosti tvorby a hospodaření s fondy, odstranění nedostatků 

z předchozí kontroly.  

Při kontrolách bylo zjištěno porušení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci 

majetku a závazků, porušení vnitřních předpisů organizace. 

Porušením zákona č. 250/2000 Sb. se příspěvková organizace nedopustila porušení 

rozpočtové kázně a nebyl tudíž uložen odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu 

zřizovatele. Jednotlivým příspěvkovým organizacím byla uložena opatření k nápravě.  

 
Horažďovice 25.03.2019  
Zpracoval: příslušné odbory MěÚ Horažďovice 


