ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANKY
ODDĚLENÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

INFORMACE
o výsledcích kontrol přenesené působnosti v oblasti krizového řízení
v r. 2017
Informace je zveřejněna dle ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole.
Kontrolované oblasti
1. Oblast krizového řízení - zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, zákon
č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, v souvislosti s dále
uvedenými oblastmi a zákony.
2. Oblast hospodářských opatření pro krizové stavy - zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro
krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Oblast obranného plánování - zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, zákon č. 585/2004 Sb.,
o branné povinnosti a jejím zajišťovaní (branný zákon), vše ve znění pozdějších předpisů.
4. Oblast krizové připravenosti - zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový
zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Počet provedených kontrol
V r. 2017 bylo na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností Jihočeského kraje provedeno celkem 6 kontrol
výše uvedených oblastí 1 až 3 a 1 kontrola uložených opatření.
Dále bylo v roce 2017 provedeno 12 kontrol u školských a zdravotnických zařízení na území Jihočeského kraje,
která mají povinnost zpracovat a aktualizovat plán krizové připravenosti.
Zhodnocení výsledků kontrolní činnosti
Lze konstatovat, že u 7 kontrolovaných OÚ ORP jsou úkoly v oblastech dle výše uvedené legislativy
zabezpečovány. V pěti případech byly zjištěny drobné nedostatky a uložena opatření k nápravě, která byla ve
stanovených termínech splněna. U kontroly uložených opatření byla opatření splněna až ve druhém uloženém
termínu.
U všech 12 kontrolovaných subjektů, které mají povinnost zpracovat a pravidelně aktualizovat plán krizové
připravenosti bylo konstatováno, že plní kontrolované zákonem uložené povinnosti. Při provedených kontrolách
byla zjištěna jen drobná pochybení. Při těchto kontrolách nebyla uložena žádná opatření. Kontrolovaným
subjektům byla sdělena doporučení k odstranění nedostatků.
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