Zveřejnění informací dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
(kontroly za rok 2014)
V souvislosti s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zveřejňuje
Ministerstvo dopravy, Odbor auditu, kontroly a dozoru jako kontrolní orgán informace
o výsledku kontrolní činnosti.
1.

VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLY

1.1.

Veřejnosprávní kontroly u podřízených organizací

Ministerstvo dopravy vykonává podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě, veřejnosprávní kontroly u organizací a státních podniků, u nichž je Ministerstvo
dopravy zřizovatelem či zakladatelem. Předmětem těchto kontrol je hospodaření s veřejnými
prostředky ve smyslu § 11 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.
V roce 2014 bylo provedeno 5 veřejnosprávních kontrol u podřízených organizací, a to
konkrétně u těchto organizací a státního podniku:
-

Drážní úřad (organizační složka státu),

-

Ředitelství silnic a dálnic ČR (státní příspěvková organizace),

-

Centrum služeb pro silniční dopravu (státní příspěvková organizace),

-

Drážní inspekce (organizační složka státu),

-

Správa Letiště Praha, s. p. (zbytkový státní podnik).

V případě Drážního úřadu a Centra služeb pro silniční dopravu byly zjištěny formální
nedostatky i dílčí nesprávnosti věcného charakteru v oblasti účetnictví, zadávání veřejných
zakázek a pracovních cest.
Drážní inspekce nedodržela účetní předpisy tím, že účtovala nájemné do nákladů
v období, s nímž časově a věcně nesouvisí.
Kontrolou u Ředitelství silnic a dálnic ČR (Správa České Budějovice) byly zjištěny
nedostatky v pracovněprávní oblasti a v oblasti zadávání a realizace vybraných veřejných
zakázek na stavební práce (opravy komunikací).
Kontrolou u Správy Letiště Praha byly zjištěny některé formální a věcné nedostatky
v oblasti účetnictví, pracovněprávních záležitostí a statutu podniku.
Ministerstvo dopravy obdrželo od kontrolovaných osob zprávu o opatřeních přijatých
k odstranění zjištěných nedostatků.
1.2.

Veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory

Ministerstvo dopravy vykonává podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě, veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory. Předmětem těchto
kontrol je hospodaření s prostředky veřejné finanční podpory ve smyslu § 11 odst. 4 zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

V roce 2014 byly provedeny následující veřejnosprávních kontroly u příjemců veřejné
finanční podpory:
-

kontrola dotací v rámci Programu podpory obnovy historických železničních
kolejových vozidel (kontrola byla provedena u 6 příjemců dotace),

-

kontrola dotací v rámci Programu na podporu plavebního provozu (kontrola byla
provedena u 4 příjemců dotace),

-

kontrola neinvestiční dotace poskytované Ministerstvem dopravy Letecké amatérské
asociaci ČR (občanské sdružení) za účelem zajištění přeneseného výkonu státní
správy ve specifikovaných kategoriích sportovních létajících zařízení.

Výše uvedeným kontrolami u příjemců dotací nebylo zjištěno neoprávněné použití
prostředků dotace.
2.

KONTROLY VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY U KRAJSKÝCH ÚŘADŮ

Ministerstvo dopravy vykonává v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), a Usnesením vlády České republiky ze dne 11. září 2013 č. 6891 kontroly výkonu
přenesené působnosti u krajských úřadů na základě plánu sestaveného Ministerstvem vnitra.
Předmětem kontroly je výkon státní správy na úseku dopravy, kterou v přenesené působnosti
zajišťují krajské úřady. Kontrolou je prověřováno dodržování zákonů, jiných právních předpisů
a v jejich mezích též usnesení vlády, směrnic ústředních správních úřadů a opatření příslušných
orgánů veřejné správy přijatých při kontrole výkonu přenesené působnosti.
V roce 2014 byly provedeny kontroly dle plánu u následujících 4 příslušných odborů
dopravy (a silničního hospodářství) krajských úřadů:
-

Krajský úřad Ústeckého kraje,

-

Krajský úřad Středočeského kraje,

-

Krajský úřad Královéhradeckého kraje,

-

Krajský úřad Jihomoravského kraje.

U Krajského úřadu Ústeckého kraje, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
a Krajského úřadu Jihomoravského kraje nebyly zjištěny nedostatky takového charakteru, které
by odůvodňovaly užití mimořádných opravných prostředků nebo uložení opatření k nápravě.
Kontrolou Krajského úřadu Středočeského kraje byly zjištěny nedostatky na úseku
pozemních komunikací a na úseku odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, které
odůvodňovaly uložení opatření k nápravě.
Kromě plánovaných kontrol byla provedena mimořádná kontrola u Krajského úřadu
Středočeského kraje zaměřená na výkon působnosti silničního správního úřadu a speciálního
stavebního úřadu ve II. stupni správního řízení. Bylo zjištěno četné nedodržování zákonných lhůt
pro provedení odvolacího řízení, krajskému úřadu bylo uloženo učinit potřebná opatření.
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o Plánování, vyhodnocování a koordinaci kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti územních
samosprávných celků prováděných ústředními správními úřady, krajskými úřady, Magistrátem hlavního města
Prahy a magistráty územně členěných statutárních měst
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3.

STÁTNÍ ODBORNÝ DOZOR

Ministerstvo dopravy vykonává podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích, státní odborný dozor nad stanicemi technické kontroly
(STK) a stanicemi měření emisí (SME).
V roce 2014 bylo v rámci výkonu SOD provedeno celkem 134 kontrol STK a 42 kontrol
SME. V 8 případech bylo nařízeno okamžité zastavení provádění měření emisí z důvodu zjištění
závažných závad v činnosti SME. Na základě zjištění vyplývajících z dozorové činnosti
provedené v roce 2014 bylo rozhodnuto ve správním řízení o odnětí profesního osvědčení
5 kontrolním technikům STK a 5 mechanikům SME (ve 2 případech není rozhodnutí
pravomocné).

Zpracoval: Odbor auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy
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