
Informace o výsledcích kontrol výkonu působností územních samosprávných 

celků vykonaných Ministerstvem životního prostředí v roce 2015 

 

Ve smyslu 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, provedených v roce 2015.  

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

provádějí zásadně 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. Dle organizačního 

řádu MŽP je jim svěřen výkon většiny správních řízení podle složkových zákonů, jejichž gestorem je 

MŽP. Celkem byly dle plánu kontrol provedeny v roce 2015 kontroly 6 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 přírody a krajiny, v ochraně ohrožených 

druhů (CITES), v odpadovém hospodářství, v ochraně vod, v ochraně lesa, v ochraně zemědělského 

půdního fondu (ZPF), v ochraně a evidenci nerostného bohatství, v prevenci závažných havárií  

a v integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC). Kontrolováno bylo v souvislosti s tím  

i dodržování zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění v rozhodné době.  

Kontrolovány byly tyto ÚSC: 
 
v únoru 2015 Krajský úřad Plzeňského kraje 
v březnu 2015 Krajský úřad Libereckého kraje 
v dubnu 2015 Krajský úřad Jihočeského kraje 
v dubnu 2015 Krajský úřad Moravskoslezského kraje 
v květnu 2015 Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
v červnu 2015 Krajský úřad Středočeského kraje. 
 
Při jedné kontrole byl zjištěn nedostatek ve výkonu státní správy v ochraně zemědělského půdního 
fondu, když kontrolovaný správní akt obsahoval zásadní nedostatky vyžadující nápravu užitím 
instančního dozorčího opravného prostředku; kontrolující nesprávně posoudil obsah předložené 
žádosti a v rozporu s právní úpravou vydal další závazné stanovisko, ačkoliv to zákon nepřipouští 
(bylo uloženo opatření podat písemnou zprávu o odstranění nedostatků zjištěných kontrolou do 60 
dnů ode dne ukončení kontroly), v jiné kontrole byl zjištěn nedostatek ve výkonu státní správy 
v ochraně vod, když v odůvodnění rozhodnutí byla uvedena nesprávná lhůta, do kdy je platnost 
povolení stanovena; spojením kontrolního zjištění s metodickým řízením se stává obsah protokolu 
poněkud nepřehledný; v poučení z protokolu nebylo uvedeno ustanovení § 13 kontrolního řádu 
(navrženo opatření opravit nesprávně uvedené údaje; pro větší přehlednost oddělovat kontrolní a 
metodickou část; v poučení uvádět konkrétní ustanovení zákona a v jeho smyslu formulovat 
poučení), a v kontrole výkonu státní správy v integrované prevenci a omezování znečišťování byl 
zjištěn nedostatek ve správním spise, který neobsahoval všechny písemnosti, které se k dané věci 
vztahují; nedostačující odůvodnění prováděných změn v rozhodnutí (navrženo opatření doplnit 
chybějící písemnosti do spisu a věnovat větší pozornost odůvodnění vydávaných rozhodnutí; jde-li o 
řízení o nepodstatné změně IP, je třeba v odůvodnění řádně popsat, proč je změna nepodstatná). 
 


