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Zveřejnění informací o kontrolách ve smyslu ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., 
o kontrole (kontrolní řád), provedených odborem bezpečnosti MHMP v rámci výkonu 
samostatné a přenesené působnosti u městských částí hl. m. Prahy v roce 2021. 

1/ Předmět kontrol: 

Kontroly výkonu přenesené a samostatné působnosti u městských částí hl. m. Prahy, prováděné 
pracovníky odboru bezpečnosti MHMP jsou zaměřeny na řešení mimořádných událostí 
nebo krizových situací, jako kontrola výkonu přenesené působnosti, podle zákona č. 239/2000 
Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, zákona č. 240/2000 Sb., 
o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), nařízení vlády č. 462/2000 Sb., 
k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 
některých zákonů (krizový zákon), zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro 
krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování 
obrany České republiky, zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování 
(branný zákon), zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v oblasti 
krizového řízení, zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných 
havárií. 

2/ Počet vykonaných kontrol za r. 2021: 

Městská část Oblast kontroly Počet 
Přenesená působnost 
ÚMČ Praha 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 
21, 22 

kontrola na úseku krizového řízení 12 

ÚMČ Praha 1, 2, 19, 20, 21, 22 kontrola na úseku povodňových 
opatření 

6 

Samostatná působnost 
ÚMČ Praha 20, 22 kontrola na úseku prevence 

závažných havárií 
2 

ÚMČ Praha 1, 8, Praha - Březiněves, Praha - 
Ďáblice, Praha – Kolovraty, Praha – Satalice, 
Praha - Újezd, Praha - Nebušice, Praha - 
Lochkov 

kontrola na úseku poskytování 
dotací jednotkám sborů 
dobrovolných hasičů 

9 
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Všechny plánované kontroly výkonu přenesené a samostatné působnosti na rok 2021 byly 
uskutečněny včetně kontrol, které byly zrušeny v loňském roce z důvodu výskytu pandemie 
COVID - 19. 

3/ Hodnocení kontrol 

a) Na úseku krizového řízení není u některých úřadů městských částí dodržováno ustanovení 
§ 14 odstavec 3 nařízení vlády 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona 
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), 
tj. uskutečňovat jednání bezpečnostní rady nejméně dvakrát ročně. Důvodem 
neuskutečnění jednání BR v hodnotícím období je zejména průběžné svolávání zasedání 
krizového štábu za účelem řešení dopadů pandemie COVID – 19. 

 
b) V oblasti plnění ustanovení zákonů o zajišťování obrany České republiky je třeba 

věnovat zvýšenou pozornost vyhodnocování a výběru objektů obranné infrastruktury 
včetně jejich zařazení do externí aplikace APV ISMP modulu OPSÚ a průběžné aktualizaci 
dílčích plánů obrany městských částí. Pozitivně jsou hodnoceny aktivity ÚMČ spojené 
s přípravou občanů k obraně státu a s poskytováním dotací na různorodé aktivity, zejména 
se zaměřením na fyzickou přípravu. 

 
c) V oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy nebyly zjištěny zásadní nedostatky, 

jsou zpracovány a průběžně aktualizovány úkoly přenesených působností určené zákonem 
č. 241/2000 Sb., zvláště aktualizace potřebných údajů pro řešení krizových situací (síly, 
prostředky, ověření dodavatelé na teritoriu) do IS ARGIS. 

 
d) V oblasti protipovodňové ochrany byly kontroly dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách 

a o změně některých zákonů zaměřeny na provádění povodňových prohlídek včetně 
protokolů o provedených povodňových prohlídkách v souladu s plánem povodňových 
prohlídek na rok 2021, prověření aktuálnosti dat v Povodňovém informačním systému 
(POVIS), materiální a technické zabezpečení ochrany městské části před povodněmi (např. 
smlouvy s dodavateli techniky a materiálu k realizaci protipovodňových opatření). Městské 
části nově využívají Digitální povodňové plány a v rámci kontrol mají možnost sdělit své 
dojmy nebo připomínky, které je možné po dohodě nechat zapracovat. Tuto možnost mají 
samozřejmě kdykoli i mimo kontrolu. Cílem kontrol bylo prověřit zajištění ochrany 
obyvatelstva městských částí před povodněmi, nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky, 
jediný nedostatek byl zjištěn u MČ Praha 20 a to ten, že neprovádí povodňové prohlídky 
malého vodního toku – Svépravický potok. Na tento nedostatek byla Městská část 
upozorněna v Protokolu o výsledku kontroly, nicméně dále tyto prohlídky odmítá 
vykonávat, jelikož jsou zástupci této městské části přesvědčeni, že je zde záplavové území 
stanoveno chybně, jelikož je zdejší potok po většinu roku bez vody. Nicméně se povodňové 
prohlídky v souladu s §72 a §79 odst. 2, písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách 
a o změně některých zákonů (vodní zákon), provádí po celé délce toku ve správním území 
bez ohledu na to, zda je či není stanoveno záplavové území. Dle sdělení OCP MHMP se 
nyní budou některá záplavová území přepočítávat a upravovat a spadá sem i Svépravický 
potok. 

 
e) V oblasti požární ochrany a poskytování dotací jednotkám sborům dobrovolných 

hasičů nebyly u realizovaných kontrol zjištěny žádné závažné nedostatky a lze konstatovat, 
že veškeré kontrolované dotace určené městským částem pro jednotky SDH byly čerpány 
v souladu s platnými právními předpisy a pro účel, pro který byly poskytnuty. Na základě 
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prováděných kontrol bylo zjištěno, že si městské části plní povinností vyplývající ze zákona 
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zejména pak z ust. § 29 a § 68 tohoto zákona. 

 
f) V oblasti prevence závažných havárií bylo předmětem kontrol dodržování ustanovení 

§ 17 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií. Kontrolami nebyly zjištěny 
žádné závažné nedostatky. Byl naplněn záměr uvedených ustanovení, tj. právo veřejnosti 
uplatnit v zákonem určené lhůtě připomínky ke zveřejněným návrhům bezpečnostní 
dokumentace a vnějších havarijních plánů; 

 
V kontrolovaném období od 23.2.2018 do 24.3.2021 byly uplatněny ze strany fyzických 
a právnických osob u ÚMČ Praha 7 tři žádosti o poskytnutí informací týkající se přenesené 
působnosti státní správy v oblasti krizového řízení (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů): 
 

1. žádost č.j. MČ P7 176125/2019 o vymezení záplavového území s vyznačením aktivní zóny 
záplavového území na území MČ Praha 7 (nepřísluší do působnosti pracoviště krizového 
řízení ÚMČ Praha 7), 

2. žádost č.j. MČ P7 219151/2019 o vymezení záplavového území s vyznačením aktivní zóny 
záplavového území na území MČ Praha 7 (nepřísluší do působnosti pracoviště krizového 
řízení ÚMČ Praha 7), 

3. žádost č.j. MČ P7 081713/2021 o uvedení předpisů BOZP a PO v oblasti krizového řízení v 
aktuálním znění a žádost ohledně nákupu ochranných pomůcek a prostředků od začátku roku 
2020 v rozsahu - název komodity, dodavatel, sídlo, IČO, typ dodávky, smluvní typ, 
jednotková cena, dodané množství komodity, celková cena, objednatel za povinný subjekt, 
do současnosti (vyřízeno dne 22.03.2021). 

 

4/ Uložená opatření k nápravě  

Na základě výsledků kontrol v jednotlivých oblastech krizového řízení, provedených 
u příslušných úřadů městských částí lze konstatovat, že kvalita a komplexnost předkládaných 
dokumentů ke kontrole splňují požadavky kontrolního orgánu a jsou tak vytvořeny základní 
předpoklady pro výkon přenesené a samostatné působnosti v kontrolovaných oblastech, včetně 
připravenosti na řešení mimořádných událostí nebo krizových situací. 
Jedním z hlavních důvodů této skutečnosti je lepší komunikace, informovanost a předávání 
kvalitních podkladů ze strany odboru bezpečnosti MHMP s důrazem na sjednocení agendy 
v kontrolovaných oblastech.  
K tomuto pozitivnímu hodnocení přispívá i poskytování metodické pomoci zvláště na úsecích 
krizového řízení, u kterých došlo v průběhu kontrolovaného období k personálním změnám. 
 
V kontrolovaném období nebyla navržena žádná systémová opatření ani nebylo učiněno žádné 
rozhodnutí o udělení pokuty a taktéž nebylo podáno žádné oznámení o skutečnostech 
nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin. 

 
 
 
JUDr. Markéta Štalmachová 
ředitelka odboru bezpečnosti 

podepsáno elektronicky 

 


		2022-01-12T07:07:13+0000




