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MAGISTRÁT MĚSTA PROSTĚJOVA 
ODBOR FINANČNÍ 
NÁM. T. G. MASARYKA 130/14,  796 01 PROSTĚJOV 

tel: +420 582 329 111 (ústředna)   fax: +420 582 342 338   www. prostejov.eu 
 

 

 

Povinně zveřejňované informace dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 

(kontrolní řád) za rok 2021 
 

 

I. 
 

Kontrolní orgán: 
 

Statutární město Prostějov 

Kontrolované období: 
 

1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 
 

Předmět kontroly: 
 

Veřejnosprávní kontroly zaměřené na prověření: 

a) hospodaření s veřejnými prostředky u příspěvkových organizací v působnosti statutárního 

města Prostějova včetně hodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního 

systému, provedené dle § 15 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových  

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a § 9 odst. 1 a 3 zákona  

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 

o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 

b) užití dotací (veřejných finančních podpor), poskytnutých z rozpočtu statutárního města 

Prostějova, provedených v souladu s § 9 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  

ve znění pozdějších předpisů. 
 

Druh kontroly: 
 

Kontroly s vyhotovením protokolu podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní 

řád), ve znění pozdějších předpisů; zpracováno: 22 protokolů. 
 

Kontrolované osoby: 
 

Kontrolovány byly: 

 příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Prostějovem v počtu: 19, 

 právnické osoby (spolky) a fyzická osoba v počtu: 3. 
 

Výsledky kontrol: 
 

Ad a) Veřejnosprávní kontroly hospodaření příspěvkových organizací 

Při prověření hospodaření byly zjištěny pouze dílčí nedostatky: 
 

 v nastavení vnitřního kontrolního systému, kdy organizace pověřila zástupce ředitele 

výkonem funkce zástupce příkazce operace a současně výkonem funkce správce rozpočtu, 

přestože dle zákona o finanční kontrole je nepřípustné sloučení obou těchto funkcí 

(příkazce operace a správce rozpočtu), 
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 v účinnosti vnitřního kontrolního systému, a to: 

˗ v chybně stanovené výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole u dvou dětí, 

které za celý měsíc mateřskou školu nenavštěvovaly (přeplatek úplaty za obě děti činil 

celkem 360 Kč), 

˗ ve vyúčtování tří zahraničních cestovních příkazů; kdy každému zaměstnanci bylo 

vyplaceno o 303 Kč méně, než činil jeho skutečný nárok, 

˗ v dokládání oprávněnosti veřejných výdajů, kdy na  paragonech, přiložených 

k výdajovým pokladním dokladům, nebylo jednoznačně uvedeno, čeho se daný výdaj 

týkal (byl uveden pouze obecný text) anebo se faktury odkazovaly na dodací listy, které 

ale nebyly k těmto fakturám doložené, 

˗ při uložení pokuty nebo penále za nedodržení zákonných povinností nebyl tento 

nehospodárný výdaj organizace posouzen škodní komisí jako škodní událost  

za odpovědným zaměstnancem,   

˗ na fakturách, přiložených k pokladním výdajovým dokladům, chyběl název organizace  

a jako odběratelé byly uvedeny jiné fyzické osoby, než kterým byla hotovost 

vyplacena,  

˗ v uzavření kupní smlouvy v rozporu s výsledkem zadávacího řízení (tj. s jiným  

než vítězným dodavatelem), 
 

 v účtování, kdy organizace: 

˗ neúčtovala náklady školní jídelny odděleně od nákladů mateřské školy, případně 

nesprávně uváděla zdroje financování těchto nákladů; a proto nebylo možné ověřit,  

zda maximální měsíční výše úplaty na jedno dítě (dle vyhlášky č. 14/2005 Sb.,  

o předškolním vzdělávání) nepřesahovala 50 % skutečných průměrných měsíčních 

neinvestičních nákladů na jedno dítě, 

˗ neúčtovala o vzniku pohledávky za zaměstnanci u přeúčtování části nákladů za služby 

mobilního operátora (které zaměstnanci využívali), pouze o přijatou úhradu  

od zaměstnanců snížila celkovou výši těchto nákladů, 

˗ v účtovém rozvrhu neměla označeny všechny používané analytické účty nebo byly 

účty označeny chybně, 

˗ měla nesoulad mezi číslem, případně účtováním, uvedenými na účetním dokladu  

a v softwarovém účetním deníku, 

˗ zřizovatelem předané technické zhodnocení svěřeného majetku nezaúčtovala  

na příslušné rozvahové účty k datu předání (v daném měsíci), uvedeném v předávacím 

protokolu,  

˗ zařadila předané technické zhodnocení svěřeného majetku v softwarové evidenci 

majetku na samostatnou evidenční kartu majetku se samostatným inventárním číslem; 

nepřiřadila je k již existujícímu majetku a následně neupravila celkovou výši odpisů, 

- chybně započala odepisovat předané technické zhodnocení svěřeného majetku  

ve stejný měsíc, kdy jí bylo technické zhodnocení předané (nikoliv měsíc následující 

po předání) a současně v softwarové evidenci majetku navýšila celkovou výši ročních 

odpisů dlouhodobého hmotného majetku o odpisy, které již byly provedeny 

zřizovatelem před předáním tohoto technického zhodnocení organizaci, 

˗ nově pořízený drobný dlouhodobý majetek a majetek vedený v operativní evidenci 

zaúčtovala na příslušné majetkové a podrozvahové účty v jiné pořizovací ceně,  

než bylo uvedeno na nákupním paragonu, případně jej nezaúčtovala vůbec, 

˗ ve výkazu „Příloha příspěvkové organizace zřizované ÚSC“ uvedla chybné informace 

k tvorbě rezervního fondu, 

˗ zaúčtovala do nákladů jako odpisy dlouhodobého majetku jinou částku, než byla 

uvedena v softwarové evidenci majetku, a v této chybné výši současně tvořila fond 

investic, 
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 v nedodržení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, při výpočtu cestovních náhrad 

zaměstnanců (souběh dvou pracovních cest u jednoho zaměstnance, chybný výpočet 

cestovních náhrad při pracovní cestě) a při stanovení výše škody předepsané k náhradě 

statutárnímu orgánu příspěvkové organizace škodní komisí, složenou z řad zaměstnanců,  

 

 v nedodržení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),  

kdy organizace: 

˗ neměla elektronické obrazy textového obsahu smluv v strojově čitelném formátu,  

˗ místo objednávky zveřejnila fakturu, 

˗ nezveřejnila smlouvy do 30 dnů od uzavření smlouvy,  

˗ neměla v metadatech uvedenou cenu (případně hodnotu smlouvy), 

˗ měla v metadatech chybně uvedený datum uzavření smlouvy, případně měla chybně 

uvedenou smluvní protistranu.  
 

 v nedodržení ustanovení zřizovací listiny a pokynů zřizovatele (tj. Rady města Prostějova) 

při: 

˗ čerpání fondu investic v částce vyšší než 400.000 Kč bez DPH za kalendářní rok  

bez souhlasu zřizovatele,  

˗ účtování nákladů a výnosů na příslušné skupiny analytických účtů,  

˗ odděleném účtování prostředků peněžních fondů na samostatné analytické účty  

k bankovnímu účtu, 

˗ zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, 
 

 ve vnitřních směrnicích, které nebyly aktualizovány v souladu s platnou legislativou, 

případně s ustanoveními platné zřizovací listiny příspěvkové organizace. 
 

Při kontrolách bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně v celkové výši 383.429,93 Kč u dvou 

příspěvkových organizací. V obou případech se jednalo o neoprávněné použití rezervního 

fondu na opravy dlouhodobého majetku. 

 

Ad b) Veřejnosprávní kontroly u příjemců dotací 

Byly prověřeny dotace poskytnuté z rozpočtu statutárního města Prostějova v objemu  

163 tis. Kč. Při kontrolách užití dotací v souladu s uzavřenými smlouvami nebyly zjištěny 

žádné nedostatky. 
 

 

II. 
 

Kontrolní orgán: 
 

Finanční odbor Magistrátu města Prostějova 
 

Kontrolované období: 
 

1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 
 

Předmět kontroly: 
 

Cenové kontroly, zaměřené na dodržování povinností stanovených zákonem č. 526/1990 Sb., 

o cenách, ve znění pozdějších předpisů, tj. kontroly dodržování § 13 tohoto zákona 

(označování zboží cenami). 
 

Druh kontroly: 
 

Kontroly s vyhotovením protokolu podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), 

ve znění pozdějších předpisů, zpracováno: 5 protokolů. 
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Kontrolované osoby: 
 

Kontrolovány byly fyzické osoby podnikající v počtu: 5. 

Výsledky kontrol: 
 

Při kontrolách nebyla zjištěna žádná pochybení a uložena sankční opatření. 
 

 

 

 

Za správnost: Ing. Iva Novotná v. r., vedoucí kontrolního oddělení finančního odboru MMPv 

Tel.: 582 329 352 

E-mail: iva.novotna@prostejov.eu 

 

 

 

 

V Prostějově dne 13.1.2022 

 

 

 

 

 

 

 

             Ing. Radim Carda v. r. 

     vedoucí Finančního odboru Magistrátu města Prostějova 


