Výsledek kontrol provedených Krajským úřadem Olomouckého kraje v roce 2014 - Kontroly podle speciální právní úpravy
Odbor
Odbor dopravy a silničního
hospodářství
Odbor dopravy a silničního
hospodářství
Odbor dopravy a silničního
hospodářství
Odbor dopravy a silničního
hospodářství
Odbor dopravy a silničního
hospodářství
Odbor dopravy a silničního
hospodářství

Předmět kontrol
Kontrola dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších
předpisů, v sídle dopravců podnikajících v silniční dopravě.
Kontrola dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších
předpisů, silniční kontroly ve spolupráci s Policií ČR nebo Celní správou.
Kontrola dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, u stanic technické
kontroly.
Kontrola dle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné
způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů, se
zaměřením na činnost autoškol a akreditovaných školicích středisek.
Kontrola dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších
předpisů, se zaměřením na plnění povinností dopravce ve veřejné linkové
dopravě v oblasti vyvěšování jízdních řádů a označníků zastávek.
Kontrola dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších
předpisů, se zaměřením na plnění povinností dopravců provozujících veřejnou
linkovou dopravu (povinné doklady v autobuse, označení autobusu a dodržování
jízdního řádu).

Počet
vykonaných
kontrol
41
40

Nejzávažnější zjištění: Nedostatky v oblast sociálních režimů řidičů, nedodržování dob řízení, dob odpočinků
a bezpečnostních přestávek. Nejčastější zjištění: nedoložené činnosti řidičů v předchozím období.
Nejčastější a nejzávažnější zjištění: Nedodržování sociálních režimů řidičů.

11

Nebyly zjištěny závažné nedostatky. Zjištěny méně závažné nedostatky v dodržování pracovních postupů a
v práci kontrolních techniků.

14

Nebyly zjištěny závažné nedostatky. Zjištěny méně závažné nedostatky v nedodržování povinností
provozovatele akreditovaného školícího střediska a ve vedení, evidenci a ohlašování kurzů.

2

Nebyly zjištěny závažné nedostatky: Zjištěny méně závažné nedostatky v jednom případě chyběl na
označníku jízdní řád jedné linky a v jednom případě byl vyvěšený JŘ nečitelný kvůli znečištění plastového
krytu.
Nebylo zjištěno porušení právních předpisů.

69

Kontrola personálního, věcného a technického vybavení dle zákona č. 372/2011
Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění
pozdějších předpisů, vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální
personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů, a
vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení
zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění
pozdějších předpisů.
Odbor zdravotnictví

Hodnocení kontrol - nejčastější a nejzávažnější zjištění

Nejčastější a nejzávažnější zjištění: Neoznačení zdravotnického zařízení obchodní firmou a identifikačním
číslem, nesplnění povinnosti vyplývající z § 21 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., (krajskému úřadu
nebyly písemně oznámeny změny týkající se údajů v rozhodnutí o registraci a změny údajů v dokladech
předkládaných k žádosti o registraci), neumístění seznamu cen poskytovaných služeb nehrazených a
částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění v prostorách přístupných pacientům, nedostatečné
vybavení zařízení pro poskytování zdravotních služeb.

26

1 kontrola není k datu zpracování tohoto materiálu ukončena.
Nejčastější a nejzávažnější zjištění: Neoznačení zdravotnického zařízení obchodní firmou a identifikačním
číslem, nesplnění povinnosti vyplývající z § 21 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., (krajskému úřadu
nebyly písemně oznámeny změny týkající se údajů v rozhodnutí o registraci a změny údajů v dokladech
předkládaných k žádosti o registraci), neumístění seznamu cen poskytovaných služeb nehrazených a
částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění v prostorách přístupných pacientům, nedostatečné
vybavení zařízení pro poskytování zdravotních služeb.
1 kontrola není k datu zpracování tohoto materiálu ukončena.

Odbor zdravotnictví

Kontrola dle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších
předpisů, vyhl. č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, ve
znění pozdějších předpisů, a vyhl. č. 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci
návykových látek a přípravků, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením na
zacházení s návykovými látkami.

21

Kontrola plnění podmínek stanovených pro registraci sociálních služeb podle §
79, § 80, § 82 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů.
Odbor sociálních věcí

11

Ve 4 případech byly zjištěny nedostatky. Nejzávažnější zjištění: Pacienti na substituční terapii nebyli
nahlášeni do Národního registru léčby uživatelů drog. Méně závažná zjištění: Druhé kopie receptů
označených modrým pruhem s předpisem medikace nebyly uloženy v bloku použitých receptů. Ve čtyřech
případech byly zjištěny méně závažné nedostatky při preskripci léčiva.

Nejčastější a nejzávažnější zjištění: Poskytovatelem nebyly doloženy doklady o absolvování dalšího
vzdělávání sociální pracovnice a pracovníků v sociálních službách za kalendářní rok 2013 (dle ustanovení §
111 a § 116 odst. 9 zákona o sociálních službách).
U sociálního pracovníka nebylo splněno další vzdělávání v požadovaném rozsahu (dle ustanovení § 111
zákona o sociálních službách).
Ve 4 případech nedodržena lhůta pro oznámení změn týkajících se údajů obsažených v žádosti o registraci
v dokladech předkládaných s touto žádostí stanovená v ustanovení § 82 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Nejčastější a nejzávažnější zjištění: Poskytovatelem nebyly doloženy doklady o absolvování dalšího
vzdělávání sociální pracovnice a pracovníků v sociálních službách za kalendářní rok 2013 (dle ustanovení §
111 a § 116 odst. 9 zákona o sociálních službách).
U sociálního pracovníka nebylo splněno další vzdělávání v požadovaném rozsahu (dle ustanovení § 111
zákona o sociálních službách).
Ve 4 případech nedodržena lhůta pro oznámení změn týkajících se údajů obsažených v žádosti o registraci
v dokladech předkládaných s touto žádostí stanovená v ustanovení § 82 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Odbor

Odbor sociálních věcí

Předmět kontrol
Kontrola souladu poskytování sociálních služeb se zákonem č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů._x000D_

Kontrola dodržování zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve
znění pozdějších předpisů, se zaměřením na kontrolu výkonu sociálně-právní
ochrany dětí pověřenou osobou.
Kontrola dodržování ustanovení § 49 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
Odbor sociálních věcí
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením na kontrolu změn
skutečností rozhodných pro vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany
dětí.Kontrola dodržování zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením na kontrolu výkonu sociálně-právní
ochrany dětí pověřenou osobou.
Kontrola dle
ust. § 21ustanovení
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f) zákona
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99/2004 Sb.,
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znění
pozdějších
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se
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na
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evidence
hospodaření,
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením na kontrolu změn
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hranice
rybářských
revírůpro
a značení
rybářských
revírů. sociálně-právní ochrany
skutečností
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vydání pověření
k výkonu
Kontrola
dle ust. § 107 písm. m) a t) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění
dětí.
pozdějších předpisů, se zaměřením na kontrolu dodržování vodního zákona a
Odbor životního prostředí a vydaných rozhodnutí týkající se realizace sanačních opatření vedoucích k
nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací společnosti.
zemědělství

Kontrola v souladu s ust. § 78 odst. 2 písm. t) zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech, ve znění pozdějších předpisů, kontrola placení poplatků za odpad
ukládaný na skládku skupiny S-OO3:
1. kontrola výše poplatků přijatých provozovatem skládky od povinných osob a
oprávněných osob za rok 2013,
2. kontrola výše poplatků odvedených provozovatem skládky příjemci poplatků
za rok 2013,
3. kontrola souladu výše odvedených poplatků s údaji z evidence odpadů za rok
2013,
4. kontrola tvorby finanční rezervy na rekultivaci, zajištění péče o skládku a
asanaci
po ukončení jejího provozu.Kontrola v souladu s ust. § 78 odst. 2 písm. t)
Odbor životního prostředí a
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, kontrola
zemědělství
placení poplatků za odpad ukládaný na skládku skupiny S-OO3:
1. kontrola výše poplatků přijatých provozovatem skládky od povinných osob a
oprávněných osob za rok 2013,
2. kontrola výše poplatků odvedených provozovatem skládky příjemci poplatků
za rok 2013,
3. kontrola souladu výše odvedených poplatků s údaji z evidence odpadů za rok
2013,
4. kontrola tvorby finanční rezervy na rekultivaci, zajištění péče o skládku a
asanaci po ukončení jejího provozu.
Kontrola dle ust. § 37 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
Odbor životního prostředí a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, dozor nad dodržováním tohoto
zákona a předpisů podle něj vydaných v rozsahu působnosti založené tímto
zemědělství
zákonem.
Kontrola v souladu s § 33 písm. b) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované
prevenci, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením na přezkum závazných
Odbor životního prostředí a podmínek integrovaného povolení s výjimkou integrovaného povolení pro
zemědělství
zařízení, jehož provoz může významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí
dotčeného státu.
Dozor nad dodržováním zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a
Odbor Krajský živnostenský doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
úřad
vysílání, ve znění pozdějších předpisů.
Odbor Krajský živnostenský Kontrola nad dodržováním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění
pozdějších předpisů.
úřad

Počet
vykonaných
kontrol
8

5

6

Hodnocení kontrol - nejčastější a nejzávažnější zjištění
Nebyly zjištěny závažné nedostatky: Zjištěny méně závažné nedostatky při naplňování standardů kvality
sociálních služeb.

Nebyly zjištěny závažné nedostatky. Zjištěny méně závažné nedostatky. V jednom případě pověřená osoba
nevypracovala výroční zprávu za rok 2012 o své činnosti v sociálně-právní ochraně dětí nebo jiný doklad,
který obsahuje popis této činnosti a pravidla hospodaření. V jednom případě pověřená osoba nezaslala
Krajskému úřadu Olomouckého kraje výroční zprávu o své činnosti v sociálně-právní ochraně dětí nebo jiný
doklad, který obsahuje popis této činnosti a pravidla hospodaření za rok 2013.
Nebyly zjištěny závažné nedostatky. Zjištěny méně závažné nedostatky. V jednom případě pověřená osoba
nevypracovala výroční zprávu za rok 2012 o své činnosti v sociálně-právní ochraně dětí nebo jiný doklad,
který obsahuje popis této činnosti a pravidla hospodaření. V jednom případě pověřená osoba nezaslala
Krajskému úřadu Olomouckého kraje výroční zprávu o své činnosti v sociálně-právní ochraně dětí nebo jiný
Nebylo
porušení
právních
předpisů.
doklad, zjištěno
který obsahuje
popis
této činnosti
a pravidla hospodaření za rok 2013.
Nebylo zjištěno porušení právních předpisů.

6

Nebyly zjištěny závažné nedostatky. V jednom případě zjištěny méně závažné nedostatky spočívající ve
zjištění rozdílů mezi částkami vypočítanými dle evidence odpadů a částkami skutečně odváděnými za
ukládání odpadů na skládku.
Nebyly zjištěny závažné nedostatky. V jednom případě zjištěny méně závažné nedostatky spočívající ve
zjištění rozdílů mezi částkami vypočítanými dle evidence odpadů a částkami skutečně odváděnými za
ukládání odpadů na skládku.

3

3

Zjištěny závažné nedostatky u jednoho kontrolovaného subjektu: Kanalizačnímu řádu skončila platnost,
chyběl plán financování obnovy kanalizace, povolení k vypouštění odpadních vod skončila platnost.

Kontroly nejsou k datu zpracování tohoto materiálu ukončeny.
2

14
90

Nejčastější a nejzávažnější zjištění: porušení zákona o regulaci reklamy (v 8 případech) - reklama, která je
nekalou obchodní praktikou, šíření nevyžádané reklamy, reklama poskytování pohřebních služeb v rozporu
se zákonem.
Nejčastější a nejzávažnější zjištění: porušení zákona (ve 14 případech) - označování zboží cenami.

Odbor

Předmět kontrol

Kontrola dodržování povinností vydavatelů periodického tisku podle zákona č.
Odbor kultury a památkové 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o
změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů.
péče
Odbor kultury a památkové Kontrola dodržování povinností vydavatelů neperiodického tisku dle zákona č.
37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů.
péče

Kancelář ředitele - oddělení kontroly
Zpracováno ke dni 18. 2. 2015

Počet
vykonaných
kontrol
6

2

Hodnocení kontrol - nejčastější a nejzávažnější zjištění
Nebyly zjištěny závažné nedostatky: Méně závažné nedostaky byly zjištěny v oblasti náležitostí periodik a
odesílání povinných výtisků oprávněným příjemcům.

Nebylo zjištěno porušení právních předpisů.

