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Informace o výsledcích kontrol 

provedených na městských obvodech v roce 2020 

Do plánu kontrol na rok 2020 bylo zahrnuto celkem 5 odborů magistrátu, které měly provést kontroly 
na městských obvodech v oblasti samostatné i přenesené působnosti. Celkem bylo naplánováno 15 
kontrol (10 kontrol přenesené působnosti, 3 v samostatné působnosti, ve 2 případech kontrola 
kombinovaná – kontrola přenesené i samostatné působnosti zároveň).  

Vzhledem k nestandardnímu průběhu roku 2020 – nařízené omezení činností z důvodu snížení rizika 
šíření nemoci covid-19 v jarních měsících, následná úprava plánu kontrol a opět omezení činností na 
podzim – bylo provedeno pouze 5 kontrol ze všech naplánovaných. Neproběhla žádná mimořádná 
kontrola. 

Neprovedené kontroly jsou přesunuty do plánu kontrol roku 2021, který je předkládám ke schválení 
společně s tímto vyhodnocením.   

Předmět kontrol: 

- výkon a evidence přestupkové agendy a správních činností s agendou souvisejících, 

- vidimace a legalizace, 

- výkon přenesené působnosti na úseku zákona o místních poplatcích. 

Při většině kontrol nebyly zjištěny závažné nedostatky a byl konstatován výkon agendy na dobré úrovni. 
V několika případech bylo metodicky konzultováno a upraven pracovní postup, drobné nepřesnosti a 
formální nedostatky byly odstraněny ihned při kontrolách.  

 

Kontroly na městských obvodech budou probíhat i nadále, dle schváleného plánu roku 2021 a v souladu 
s povinností kontroly v jednotlivých úsecích státní správy nejméně 1x za 3 roky, které ukládá Usnesení 
vlády č. 689/2013 O plánování, vyhodnocování a koordinaci kontrol ÚSC. Aktuální tříleté kontrolní období 
je 2020 – 2022. 

 

Tato informace se podává na základě § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění 
pozdějších předpisů, a čl. 6 usnesení vlády č. 689/2013 o Plánování, vyhodnocování a koordinaci kontrol 
územně samosprávných celků. 

 

 

Zpracovala: Ing. Markéta Řeháková, vedoucí oddělení kontroly 


