Město Břeclav
nám. T. G. Masaryka 3
690 81 Břeclav
MUBR 28667/2021
Informace o výsledcích kontrol za rok 2020
V souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) zveřejňuje Město
Břeclav obecné informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2020. V období
od 01.01.2020 do 31.12.2020 provedly jednotlivé odbory následující kontroly:
1.

Odbor správních činností
Oddělení dopravy a přestupkového řízení na úseku taxislužby a MHD
Byly provedeny 3 kontroly podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád,
zaměřené na dodržování jízdních řádů linek městské autobusové dopravy. Bylo
zkontrolováno celkem 6 autobusových spojů na linkách 745562, 745567 a 745569.
Porušení zákona o silniční dopravě nebylo zjištěno.
Na úseku taxislužby nebyla provedena žádná kontrola u dopravců v taxislužbě.
Oddělení dopravy a přestupkového řízení na úseku autoškoly, stanice měření
emisí
Autoškoly
247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových
vozidel - kontrola autoškol (dodržování podmínek pro provoz autoškol, vedení
dokumentace, rozsah výcviku apod.)
Stanice měření emisí
56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích - kontrola
stanic měření emisí:
březen - MIRDA CARS s.r.o. Vranovice, Hraniční 732/189, Poštorná
březen - MIRDA CARS s.r.o. Vranovice, Sovadinova 8, Břeclav.
Živnostenské podnikání (obecní živnostenský úřad)
Celkem bylo provedeno 431 živnostenských kontrol podle § 60a zák. č. 455/1991
Sb., o živnostenském podnikání, na dodržování povinností stanovených
živnostenským zákonem a souvisejícími právními předpisy (ochrana spotřebitele,
zákon o povinném značení lihu, zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky
návykových látek a další). Z toho bylo zjištěno ve 124 případech porušení zákona.
Kontroly jsou prováděny v souladu s plánem kontrol na živnostenském úřadě podnikatelé bez stálých provozoven, zaměřeno na řemeslné živnosti „Zednictví“ a
„Vodoinstalatérství, topenářství“, dle nařízení Krajského živnostenského úřadu byla
provedena kontrola 7 vybraných podnikatelů se živností „Montáž, opravy, revize a
zkoušky elektrických zařízení“, a v terénu - prováděny kontroly provozoven a sídel.
V rámci prováděných kontrol v provozovnách se jedná o obchodní činnosti
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(maloobchod, hostinská činnost), výrobní činnosti (zámečnictví, truhlářství,…) a
činnosti spojené s poskytováním služeb (ubytovací služby, kadeřnictví, kosmetika,
manikúra). Kontrolní činnost byla v roce 2020 výrazně omezena v souvislosti
s COVID 19.
Provedeny byly 2 kontroly spolu s Českou obchodní inspekcí, kontroly zaměřeny na
dodržování zákona o ochraně spotřebitele, v roce 2020 proběhla kontrola prodejen
s potravinami.
Celkem bylo uloženo 70 pokut příkazovým blokem v celkové hodnotě 36.400 Kč,
nejčastějším porušením zákona bylo neoznámení ukončení nebo zahájení činnosti
v provozovně (porušení § 17 odst. 3 živnostenského zákona) a neoznačení
provozovny nebo sídla stanovenými údaji (porušení § 17 odst. 7 a 8 a § 31 odst. 2
živnostenského zákona). Ve třech případech byly vydány a nabyly právní moci
příkazy za neoprávněné podnikání ve výši 57.000 Kč. Ve správním řízení – za
neoznačení sídla byly uloženy tři pokuty v celkové výši 6.000 Kč, za neoznačení
nebo pozdní oznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně
byly uloženy dvě pokuty v celkové výši 8.000 Kč.
Dále v roce 2020 nabyly právní moci 4 příkazy, kterými OŽÚ uložil pokuty
podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám za neposkytnutí součinnosti
podle kontrolního řádu (zákon č. 255/2012 Sb.) v celkové výši 24.000 Kč.
Nově OŽÚ projednává přestupky proti pořádku ve státní správě a v územní
samosprávě podle § 4 odst. 1 zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů, do kterých spadá i porušení Nařízení města č. 5/2017
(tržní řád Města Břeclav). Těchto přestupků bylo projednáno celkem 6, ve třech
případech byla za přestupek uložena pokuta na místě v celkové výši 300 Kč,
v ostatních případech byl za spáchaný přestupek uložen příkazem trest, a to: 1x
propadnutí věci, 1x pokuta 2.000 Kč a propadnutí věci, 1x pokuta 500 Kč.
Dle byly projednány přestupky podle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před
škodlivými účinky návykových látek, celkem bylo projednáno 8 přestupků, a to jak
fyzických osob, tak podnikajících fyzických osob a právnických osob. Ve dvou
případech byly přestupky odloženy, ve třech případech došlo k zastavení řízení a ve
třech případech byly přestupky vyřešeny zaplacením bloku na místě v celkové výši
1.200 Kč.
Prošetřeno 20 podnětů třetích osob.
Matrika
V roce 2020 bylo v měsíci září – prosinec provedeno 9 kontrol matričních úřadů obcí
ve správním obvodu na úseku matrik, vedení matričních knih a sbírek listin dle zák. č.
301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících
zákonů, vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o
matrikách, jménu a příjmení o změně některých souvisejících zákonů, zák. č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu
soukromém a dle mezinárodních smluv o právní pomoci a konzulárních úmluv. Při
kontrolách nebyly zjištěny žádné nedostatky.
2

2.

Odbor ekonomický
116 kontrol příjemců veřejné finanční podpory poskytnuté z rozpočtu Města Břeclav,
z toho 48 v oblasti sportu a 68 v oblasti kultury. Nebylo zjištěno porušení rozpočtové
kázně. Ze strany žadatelů o dotace byla vrácena částka v celkové výši 735 406,79
Kč (sport) a 820 788,90 Kč (kultura).
8 veřejnosprávních kontrol ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole u příspěvkových organizací - Kontrola odstranění nedostatků a provedení
nápravných opatření dle závěrů z prověrek účetních závěrek vybraných
příspěvkových organizací, ukončení kontrol z roku 2019.

3.

Odbor stavební a životního prostředí
oddělení vodního hospodářství, ovzduší a památkové péče
14 kontrol dodržování zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon a zákona č. 183/2006
Sb., stavební zákon – 3 uložené ukončené pokuty za porušení vodního zákona a 2
uložené ukončené pokuty za porušení stavebního zákona
2 kontroly dodržování zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší – nezjištěno
porušení zákona
zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči – nebyly v tomto roce kontroly
prováděny, z důvodu dlouhodobé nemoci referenta a následné pandemie Covid 19
(vyhlášení nouzového stavu)
oddělení zemědělství a ochrany přírody
Kontroly na dodržování zákona č. 289/1995 Sb., o lesích; zákona č. 99/2004 Sb., o
rybářství; zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti; neproběhly z důvodu nástupu
pandemie Covid 19
2 kontroly dodržování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech – nezjištěno porušení
zákona
1 kontrola dodržování zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny –
nezjištěno porušení zákona
4 kontroly dodržování zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF – nezjištěno porušení
zákona

4.

Odbor sociálních věcí
V roce 2020 byla provedena na oddělní sociálních věcí kontrola u následujících
oblastí:
 58 x následná veřejnosprávní kontrola u dotací poskytnutých v roce 2019
vyúčtovaných v roce 2020, z toho 3 vratky v celkové výši 74 201 Kč:
41 872 Kč sml. 30/2019/OSČ
18 600 Kč sml. 38/2019/OSČ.
13 729 Kč sml. 34/2019/OSČ
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18 x následná veřejnosprávní kontrola u dotací poskytnutých v roce 2020
vyúčtovaných v roce 2020, z toho 3 vratky ve výši 52 216 Kč:
31 275 Kč sml. 13/2020/OSV
5 000 Kč sml. 15/2020/OSV
15 941 Kč sml. 38/2020/OSV

U kontrolovaných dotací nebylo zjištěno závažné porušení a nebylo nutné přijímat
opatření.

V Břeclavi 03.03.2020

Zpracovala: Ing. Dana Šebestíková
Interní auditor
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