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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 2022 
 

 

I. 
 

Kontrolní orgán: 
 

Statutární město Prostějov 

Kontrolní období: 
 

1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 
 

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 účinnosti vnitřního kontrolního systému, kdy organizace: 

˗ chybně stanovila výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole pro některé děti 

(místo měsíční výše úplaty hradily jednotlivé dny),  
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˗ zaúčtovala do nákladů část spotřebního materiálu na základě přijaté faktury, i když toto 

zboží neměla ještě dodané, nebylo uvedeno na dodejce k faktuře a organizace kontrole 

neprokázala, zda toto zboží skutečně obdržela,  

˗ nedoložila oprávněnost některých veřejných výdajů; na paragonech, přiložených 

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

týkal (byl uveden pouze obecný text), případně paragony nebyly čitelné (termopapír) 

anebo se faktury odkazovaly na dodací listy, které ale nebyly k těmto fakturám 

doložené, 

˗ nepostupovala podle vlastních vnitřních směrnic,  

˗ některé paragony účtovala jako výdej z pokladny dříve, než byl tento paragon vystaven, 

˗ chybně prováděla písemné zápisy o provedení předběžné řídící kontroly po vzniku 

závazku, které měla nazvané jako „předběžná řídící kontrola po vzniku nároku“, 

˗ prováděla písemné zápisy o provedení předběžné řídící kontroly před vznikem závazku 

až v okamžiku, kdy zaúčtovala přijatou fakturu od dodavatele,  

˗ neověřila soulad jednotkové ceny uvedené na přijaté faktuře s cenou dle uzavřené 

smlouvy, 

˗ nezohlednila navýšení cen stravného (oproti cenám uvedeným ve smlouvě o dodávkách 

stravy) uzavřením dodatku ke stávající smlouvě,  

˗ hradila některé faktury s jiným variabilním symbolem, případně na jiný bankovní účet 

dodavatele, než bylo uvedeno na faktuře,  

˗ fyzicky evidovala více známek, než měla uvedeno v účetnictví na účtu 263 – Ceniny,  
 

 v účtování, kdy organizace: 

˗ neměla inventurním soupisem průkazně doložený účetní stav materiálových zásob (byl 

zjištěn rozdíl 960 Kč mezi účetnictvím a fyzickým stavem),  

˗ v některých případech chybně rozúčtovávala náklady hlavní a doplňkové činnosti,  

˗ neprováděla opravy účetních zápisů tak, aby z nich bylo zřejmé, co bylo opraveno, kdy 

tato oprava byla provedena a kdo ji provedl, 

˗ neúplně vyplňovala některé výdajové pokladní doklady, u kterých nebyl uveden účel 

výplaty, případně komu byla peněžní hotovost vyplacena,  

˗ nezaúčtovala dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně nad 40.000 Kč  

na majetkový účet v den, kdy tento majetek uvedla do stavu způsobilého k užívání,  

˗ dlouhodobý hmotný majetek započala odepisovat ve stejný měsíc, kdy jej zařadila  

do softwarové evidence majetku a zaúčtovala na příslušný majetkový účet (nikoliv  

až měsíc následující), 

˗ nezaúčtovala nově pořízený majetek v ceně nad 1.000 Kč na podrozvahový účet  

jako jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek a současně ho nezařadila do softwarové 

evidence tohoto majetku, 

˗ chybně účtovala stravné a příspěvek z fondu kulturních a sociálních potřeb na stravné 

zaměstnanců, 

˗ chybně účtovala čerpání investičního příspěvku zřizovatele z fondu investic, přestože 

ke skutečnému čerpání nedošlo, 

˗ neúčtovala v průběhu kalendářního roku o spotřebě poštovních známek do nákladů 

organizace a evidovala stále tyto spotřebované známky na účtu 263 – Ceniny, 
 

 v nedodržení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 

˗ byl zjištěn chybný výpočet cestovních náhrad zaměstnanců (proplacení celodenní 

stravy, i když na základě přiložené pozvánky bylo zřejmé, že zaměstnanec měl 

zajištěnou stravu), 

˗ v některých cestovních příkazech nebyly vyplněny všechny předepsané náležitosti 

(určení dopravního prostředku, poskytnutí zálohy, poskytnutí bezplatného stravování, 

datum vyúčtování pracovní cesty), 
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˗ u dohod o provedení práce nebyla vedena evidence s vyznačením začátku a konce 

odpracované doby, takže nebylo možné ověřit, zda zaměstnanec neodpracoval více  

než 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích, 

˗ organizace neuzavřela písemnou dohodu o odpovědnosti za svěřené hodnoty s osobou, 

odpovědnou za vedení pokladny, 

˗ výše stravného při výpočtu cestovních náhrad nebyla stanovena v souladu s § 176  

odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. (a prováděcí vyhlášky platné pro daný rok), 
 

 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 ve strojově čitelném formátu,  

˗ nezveřejnila uzavřené smlouvy, které měly být dle tohoto zákona zveřejněny,  

˗ zveřejnila smlouvy později než za 30 dnů od jejich uzavření, 

˗ chybně uvedla sebe jak na straně odběratele, tak na straně dodavatele,   
 

 v nedodržení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, kdy organizace: 

˗ jako zadavatel nestanovila předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, a to v Kč  

bez DPH, 
 

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

Prostějova) při: 

˗ odděleném účtování prostředků peněžních fondů na samostatné analytické účty  

k bankovnímu účtu, 

˗ účtování nákladů a výnosů na příslušné skupiny analytických účtů,  
 

 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 166.986,53 Kč u jedné 

příspěvkové organizace. Jednalo se o neoprávněné použití rezervního fondu na opravy 

dlouhodobého majetku (14.100 Kč) a úhradu nově pořízeného dlouhodobého hmotného 

majetku z provozních prostředků místo použití fondu investic (152.886,53 Kč). 

 

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 
 

Kontrolní období: 
 

1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 
 

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). 
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Druh kontroly: 
 

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

ve znění pozdějších předpisů, zpracováno: 5 protokolů. 
 

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, vedoucí kontrolního oddělení finančního odboru  

tel.: 582 329 352 

e-mail: iva.novotna@prostejov.eu 

 

 

 

 

Prostějov dne 20.1.2023 

 

 

 

 

 

 

 

             Ing. Radim Carda v. r. 

     vedoucí Finančního odboru Magistrátu města Prostějova 


