
Informace o výsledcích kontrol výkonu působností územních samosprávných 

celků vykonaných Ministerstvem životního prostředí v roce 2018 

Ve smyslu § 26 zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a čl. 6 odst. 2  dokumentu č.j. 978/13, 

schváleného usnesením vlády č. 689, ze dne 11. září 2013, zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí 

(dále jen „MŽP“) informace o výsledcích kontrol výkonu působností na územních samosprávných 

celcích (dále jen „ÚSC“), provedených v roce 2018.  

Kontrolu působností jednotlivých krajských úřadů (KÚ) a Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP) 

provádějí odbory výkonu státní správy MŽP, kterých je v územní působnosti České republiky celkem 9 

a které mají postavení odvolacích orgánů do rozhodnutí KÚ a MHMP. Podle organizačního řádu MŽP 

je odborům výkonu státní správy MŽP svěřen výkon většiny správních řízení podle složkových zákonů, 

jejichž gestorem je MŽP. Celkem byly provedeny v roce 2018 kontroly 5 krajských úřadů, a to v 11 

různých oblastech výkonu státní správy spadajících do gesce MŽP. 

Předmětem kontroly byl vlastní výkon státní správy na jednotlivých úsecích státní správy v životním 
prostředí dle příslušných složkových zákonů, a to v ochraně vod, v ochraně ovzduší, v ochraně přírody 
a krajiny, v ochraně ohrožených druhů (CITES), v ochraně lesa, v ochraně zemědělského půdního fondu 
(ZPF), v ochraně horninového prostředí a využití nerostného bohatství, v odpadovém hospodářství, 
v posuzování vlivu na životní prostředí, v prevenci závažných havárií a v integrované prevenci a 
omezování znečištění (IPPC).  

Kontrolováno je v souvislosti s tím i dodržování zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
v rozhodné době.  

Kontrolovány byly v roce 2018 tyto ÚSC: 
 
v únoru 2018 Krajský úřad Jihočeského kraje (10 oblastí), 
v březnu 2018 Krajský úřad Libereckého kraje (10 oblastí), 
v dubnu 2018 Krajský úřad Moravskoslezského kraje (11 oblastí), 
v březnu a prosinci 2018 Krajský úřad Královéhradeckého kraje (8 oblastí), 
v červnu 2018 Krajský úřad Středočeského kraje (10 oblastí). 
 
Při kontrole v oblasti integrované prevence (IPPC) byly zjištěny nedostatky v nezahájení dvou řízení o 
změně integrovaného povolení z moci úřední, MŽP muselo opakovaně uložit ÚSC opatření k odstranění 
nedostatků zjištěných kontrolu, v oblasti ochrany přírody a krajiny v jednom případě ÚSC povolil 
výjimku na 2x delší dobu než bylo žádáno, v oblasti CITES byly zjištěny nedostatky v chybějící specifikaci 
druhů u kříženců a chybné kódy původu, při vydání nové výjimky nebyla odebrána původní, již 
neplatná, v oblasti EIA chybělo zveřejnění 2 stanovisek v IS SEA, v odpadovém hospodářství byly 
zjišťovány některé neaktualizované provozní řády, v oblasti ochrany ovzduší byly zjištěny některé 
nedostatky v chybějících uvedeních roční projektované kapacity.  
 
  
 
V Praze dne 28. února 2019  


