
 

  

 
Informace o výsledcích kontrol za rok 2021 dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění 

pozdějších předpisů 

 

V návaznosti na ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, je město Nymburk jako 

kontrolní orgán povinno pravidelně, alespoň jedenkrát ročně, zveřejňovat obecné informace o výsledcích provedených kontrol dle tohoto 

zákona. 

 

Označení kontrolního 

orgánu 

Vymezení druhu, předmětu 

či oblasti kontrol 

Kontrolovaná osoba (počet) 

fyzická/právnická 
Výsledky kontrol 

Odbor obecní živnostenský úřad 

Kontrolní a dozorová činnost 

podnikatelských subjektů v oblasti 

zákonů zaměřených na: 

Živnostenské podnikání, Ochranu 

spotřebitele, Spotřební daně, 

Povinné značení lihu, Cestovní ruch, 

Zákon o cenách, Pyrotechnické 

výrobky. 

Spolupráce s dozorovými orgány: 

Kontroly v součinnosti s Českou 

obchodní inspekcí, Policií České 

48/44 

15x blokové pokuty 

1x příkazem 

13x postoupení jinému správnímu 

orgánu 

Nejzávažnější nedostatky: 

neoprávněné podnikání § 61 odst. 3 

písm. c) ŽZ; 

neoznámení ŽÚ při ukončení živnosti 

na jaké adrese lze vypořádat 

případné závazky § 31/16 ŽZ; 

 

 
Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk 



republiky, Celní správou, Městskou 

policií 

neoznámení předem ŽÚ zahájení 

nebo ukončení provozování živnosti 

v provozovně § 17/3 ŽZ 

Nejčastější nedostatky: 

neoznačení provozovny trvale a 

zvenčí viditelně zákonem 

stanovenými údaji § 17/7, 8, 9; 

neoznačení sídla zákonem 

stanovenými údaji § 31/2 

Odbor správních činností, Oddělení 

správních činností 

Kontrola vedení matričních knih a 

sbírek listin (za rok 2020) u 

matričních úřadů v územním obvodu 

Městského úřadu Nymburk 

0/6 

1x doporučen postup k odstranění 

nedostatků 

5x bez závad  

Odbor správních činností, Oddělení 

dopravních činností 
Autoškoly 0/2 

1x doporučeno uvádět správný druh 

výuky a výcviku při převodu z jiné 

autoškoly po absolvování první 

zkoušky a zápisy provádět čitelně, 

nejlépe hůlkovým písmem  

1x bez závad 

Odbor správních činností, Oddělení 

dopravních činností 
Stanice měření emisí 0/3 3x bez závad 

Odbor kanceláře starosty – 

krizové řízení 

Dodržování povinností vyplývajících 

ze zákona č. 240/2000 Sb., o 

krizovém řízení a o změně některých 

zákonů (krizový zákon) ve znění 

pozdějších předpisů 

0/2 2x bez zjištění 



Odbor životního prostředí – 

odpadové hospodářství 

Nakládání s odpady vznikajícími 

z provozu ve výrobě, na stavbách 

 

Nepodání hlášení do ISOP 

 

Odpady uložené mimo určená místa 

(černé skládky) 

0/32 

0/7 

3/0 

4x pokuta 

 

4x pokuta 

 

3x pokuta 

 

Nejčastější nedostatky: 

netřídění a nezabezpečení odpadů; 

nepodání hlášení do ISPOP; 

odkládání odpadů mimo vyhrazená 

místa; 

nezákonné nakládání s azbestem; 

černé skládky 

Odbor životního prostředí – ochrana 

ovzduší Obtěžování zápachem 0/3 

3x postoupeno ČIŽP 

Nejčastější nedostatky: 

obtěžování zápachem z výroby 

(lakování) 

Odbor životního prostředí – 

vodoprávní dozor 

Likvidace odpadních vod 

Nakládání s povrchovými a 

podzemními vodami 

Povinnosti vlastníků vodních děl 

Ochrana vodních toků 

Kontrola kanalizačních přípojek 

35/0 

0/4 

2/0 

1/0 

2/0 

3x pokuta 

Nejčastější nedostatky: 
chybějící povolení k nakládání 
s vodami; 
netěsnost kanalizační přípojky; 
nařízení vyčistění vodního toku; 
nekapacitní dešťová kanalizace 



Útvar interního auditu Veřejnosprávní kontrola 0/6 (příspěvkové organizace) 

6x zjištěny nedostatky 

Nejzávažnější nedostatky: 

porušení rozpočtové kázně  

Nejčastější nedostatky: 

nezveřejnění účetní závěrky; 

nezveřejnění smlouvy v registru 

smluv; 

neprovádění řádné řídící kontroly 

Zpracoval Útvar interního auditu dne 17.01.2022 


