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Usnesení vlády č. 689/2013 – schválen dokument:

Plánování, vyhodnocování a koordinace kontrol výkonu 
přenesené a samostatné působnosti územních samosprávných 
celků prováděných ústředními správními úřady, krajskými úřady, 
Magistrátem hl. m. Prahy a magistráty územně členěných 
statutárních měst                 

§ Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích 
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§ plán kontrol je zpracován vždy na tříleté období

Kontroly výkonu přenesené působnosti 2017 - 2019
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březen duben květen červen
2017 Ústecký Plzeňský
2018 Středočeský Jihočeský Jihomoravský
2019 Pardubický Liberecký Vysočina Praha

září říjen listopad
2017 Olomoucký Královéhradecký
2018 Zlínský Karlovarský
2019 Moravskoslezský



§ plán kontrol byl MF dodržen

§ kontroly jsou díky plánu avizovány dlouho dopředu, čas na 
přípravu, konkrétní termíny sjednáváme

§ plán kontrol lze změnit (čl. 1 bod 5 dokumentu „Plánování..“)

§ lze uskutečnit kontroly i nad rámec plánu (čl. 1 bod 7 dokumentu 
„Plánování..“)

Ø v kontrolovaném období nebylo využito

 

Kontroly výkonu přenesené působnosti 2017 - 2019

 | 4HTTP://WWW.MFCR.CZ/



Ø předmět kontroly – dodržování zákonů a jiných právních předpisů 
při výkonu přenesené působnosti (§ 86/2 b) zákona o krajích) 

Přehled předložených spisů dle krajů:

Hl. m. Praha   15   (57 částí) Středočeský   66  (1144 obcí)
Ústecký 128   (354 obcí) Olomoucký      18   (399 obcí)
Královéhradecký   11   (448 obcí) Zlínský               9   (307 obcí)
Pardubický     3   (451 obcí) Jihomoravský  15   (673 obcí)
Liberecký     3   (215 obcí) Jihočeský         16   (623 obcí)
Karlovarský     4   (132 obcí)
Plzeňský     4   (501 obcí) Moravskoslezský   -------
Vysočina                    6   (704 obcí)
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Ø velké rozdíly mezi kraji

Ø většinově malý počet odvolacích řízení

PŘÍČINY:

§ částky poplatků jsou zanedbatelné
§ poplatníci znají svoji povinnost a jsou s ní srozuměni 

§ OÚ v krajích s malým počtem spisů nepostupují v souladu se ZMP 
a DŘ  =) efektivita výkonu kontrol přenesené působnosti svěřené 
obcím
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§ ve většině z cca 6 tis. obcí je zaveden alespoň nějaký MP

§ personální zabezpečení agendy místních poplatků na KÚ

§ agenda MP brána na KÚ jako okrajová
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§ velké rozdíly mezi KÚ v dalších činnostech vykonávaných v rámci 
přenesené působnosti, např. odborné a metodické pomoci obcím

Ø byla uložena opatření k odstranění zjištěných nedostatků

Ø nutno aktualizovat materiály vložené na web, link na web MF
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§ plánování kontrol výkonu přenesené působnosti obcí prováděné 
krajskými úřady

Nezapomínat: 

Ø plány kontrol zpracovávat alespoň pololetně, zveřejňování plánu 
kontrol na svém webu (čl. 2 bod 2 dokumentu „Plánování..“)

Ø vykonávat alespoň jednu kontrolu u každé obce s rozšířenou 
působností za tříleté sledované období (čl. 2 bod 3 dokumentu 
„Plánování..“)
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§ plánování kontrol výkonu přenesené působnosti obcí prováděné 
krajskými úřady

Nezapomínat:

Ø kontrolovat všechny typy obcí v co nejširším rozsahu

Ø nezaměřovat se jen na jeden z místních poplatků
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Plán kontrol na léta 2020 - 2022

 | 11HTTP://WWW.MFCR.CZ/

březen duben květen červen
2020 Ústecký Plzeňský
2021 Středočeský Jihočeský Jihomoravský
2022 Pardubický Liberecký Vysočina Praha

září říjen listopad
2020 Olomoucký Královéhradecký
2021 Zlínský Karlovarský
2022 Moravskoslezský



represe  x    

prevence ✓

metodika ✓

Cíl kontrolní činnosti na krajích a obcích
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Ø opravné prostředky

Ø kontrolní činnost (větší důraz ze strany MF)
§ KÚ provede alespoň jednu kontrolu u každé obce s 

rozšířenou působností ve sledovaném období
§ vyhodnocení výsledků kontrol provedených KÚ
§ kopie protokolů o kontrole
§ nastavení standardů kontrol KÚ

Ø metodická činnost (odraz kontrolní činnosti)
§ spolupráce krajů s MF 
§ zveřejnění anonymizovaných dotazů na stránkách MF na 

základě podnětů KÚ 

Zaměření kontrol MF
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