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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 2017 

 
I. 

 

Kontrolní orgán: 
 

Statutární město Prostějov 

Kontrolované období: 
 

1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 
 

Předmět kontroly: 
 

Veřejnosprávní kontroly zaměřené na: 

a) kontrolu 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) kontrolu u příjemců 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), 

v platném znění; zpracováno: 22 protokolů. 
 

Kontrolované osoby: 
 

Kontrolovány byly: 

 příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Prostějovem v počtu: 19, 

 právnické osoby (spolky) v počtu: 3. 
 

Výsledky kontrol: 
 

Ad a) Veřejnosprávní kontroly hospodaření příspěvkových organizací 

Při prověření hospodaření byly nejčastěji zjištěny tyto nedostatky: 
 

 v účinnosti vnitřního kontrolního systému u některých organizací, kdy byly zjištěny dílčí 

nedostatky: 

˗ v evidenci a úhradě úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole, 

˗ v oblasti zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,  

˗ mezi uzavřenými smlouvami a přijatými fakturami nebo při jejich úhradách,  

˗ v provádění předběžné řídící kontroly před vznikem a po vzniku závazku, 
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˗ ve vyplňování cestovních příkazů, kdy nebyly uvedeny všechny povinné náležitosti,    

˗ ve vyúčtování cestovních náhrad za použití soukromého motorového vozidla, 

˗ v zařazování nově pořízeného majetku nebo zřizovatelem předaného majetku  

do evidence majetku v organizace a v provádění inventury dlouhodobého majetku 

v rámci řádné roční inventarizace majetku a závazků organizace,  
 

 v účtování, kdy organizace neúčtovala: 

˗ všechny náklady na provoz mateřské školy, která byla odloučeným pracovištěm 

základní školy, na oddělené hospodářské středisko a tím zkreslila neinvestiční náklady 

na provoz mateřské školy, které měly být podkladem pro výpočet úplaty za předškolní 

vzdělávání v mateřské škole, 

˗ odpisy dlouhodobého majetku dle účetních podkladů ze softwarové evidence majetku, 

˗ dlouhodobý majetek v pořizovacích cenách dle zákona o účetnictví, 

˗ předpis pohledávky oproti výnosovému účtu, 
 

 porušení rozpočtové kázně, kdy organizace použila na: 

˗ úhradu technického zhodnocení budovy peněžní prostředky rezervního fondu, 

˗ nákup spotřebního materiálu peněžní prostředky fondu investic a dále tento fond 

čerpala, aniž by doložila jeho účel použití, 
 

 v nedodržení pokynu zřizovatele (Rady města Prostějova) při účtování nákladů a výnosů 

na příslušné skupiny analytických účtů. 
 

Příspěvkovým organizacím Rada města Prostějova uložila opatření k odstranění výše 

uvedených nedostatků.  

 

Ad b) Veřejnosprávní kontroly u příjemců dotací 

Byly prověřeny dotace poskytnuté z rozpočtu statutárního města Prostějova v objemu  

482 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. 2017 – 31. 12. 2017 
 

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), 

v platném znění; zpracováno: 5 protokolů. 
 

Kontrolované osoby: 
 

Kontrolovány byly právnické osoby a fyzické osoby podnikající v počtu: 5. 
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Výsledky kontrol: 
 

Při kontrolách nebyla zjištěna žádná pochybení a uložena sankční opatření. 
 

 

 

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

Tel.: 582 329 352 

E-mail: iva.novotna@prostejov.eu 

 

 

 

V Prostějově dne 8.1.2018 

 

 

 

 

 

 

             Ing. Radim Carda 

       vedoucí finančního odboru, v. r. 


