
 

Zpráva o výsledcích kontrol provedených kontrolním oddělením 

Finančního odboru Magistrátu města Prostějova za rok 2014 

[zveřejněná dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)] 

Kontrolní oddělení Finančního odboru Magistrátu města Prostějova provedlo za rok 2014 

celkem: 

 

I. 5 cenových kontrol, provedených v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, 

v účinném znění a § 4a zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, 

v účinném znění. 

 Kontroly byly provedeny v maloobchodech provozovaných na území statutárního města 

Prostějova (dále jen „město Prostějov“) a byly zaměřeny na kontrolu dodržování 

povinnosti prodávajícího označit zboží cenou, kterou uplatňuje v okamžiku nabídky a 

vztaženou k prodávanému jednotkovému množství zboží a určeným podmínkám. 

Při kontrolách nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

 

 

II.  24 veřejnosprávních kontrol, provedených v souladu s ustanoveními § 7 až 11 zákona 

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

v účinném znění (dále jen „zákon o finanční kontrole“). 

 

V rámci veřejnosprávních kontrol bylo provedeno: 

a) 5 kontrol hospodaření u příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární 

město Prostějov, provedených v souladu s § 15 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v účinném znění a s § 9 odst. 1 zákona o 

finanční kontrole. 

Tyto kontroly byly v souladu s vnitřním předpisem „Řád veřejnosprávní kontroly“ ze dne 

10.1.2014 zaměřeny na hospodaření s veřejnými prostředky, a to na: 

- pohledávky a závazky (včetně kontroly dodržování uzavřených smluv), 

- finanční majetek (tj. pokladní operace, bankovní operace, evidence cenin),  

- dlouhodobý majetek (jeho pořízení, evidence, odpisování, vyřazení), 

- nakládání s finančními fondy,  

- stravování (zaměstnanců), výnosy a náklady školních jídelen, 

- platy (u příspěvkových organizací, kde jsou platy hrazeny z neinvestičního příspěvku 

města Prostějova),  

- příjmy z doplňkové činnosti (u organizací, které měly doplňkovou činnost schválenou 

zřizovatelem),  

- dodržování finančního plánu, prověřování přiměřenosti a účinnosti systému finanční 

kontroly, tj. vnitřního kontrolního systému, 

- soulad vnitřních předpisů organizace s platnými právními předpisy, ustanoveními 

zřizovací listiny a pokyny zřizovatele. 

 

Nejčastější nedostatky zjištěné při kontrolách hospodaření příspěvkových organizací 

(obecně): 

- nedodržení závazných ukazatelů schválených zřizovatelem z důvodu chybného zaúčtování 

výdajů na jiný nákladový účet, 

- nedodržení stanoveného účelu finančního příspěvku poskytnutého městem Prostějovem, 

- nedodržení postupů účtování v souladu s platnou účetní legislativou (neúčtování o 

vzniklých pohledávkách, neúčtování nákladů a výnosů do období, se kterým časově a 

věcně souvisí včetně dohadných účtů aktivních a pasivních), 

- vzniklé mezi evidencí a fyzickým stavem majetku, zjištěným při provedených inventurách 

pracovnicemi kontrolního oddělení finančního odboru, 
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- vzniklé v pracovně-právní oblasti (souběh pracovních smluv na druhově stejnou práci, 

přiznání příplatků za práci v noci a ve dnech pracovního klidu, zaměstnanci nebyli zařazení 

dle katalogu prací),  

- formální nedostatky ve vyplňování cestovních příkazů, 

- vnitřní směrnice nebyly aktualizované v souladu s platnou legislativou. 

 

b) 14 kontrol zaměřených na prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční 

kontroly, tj. vnitřního kontrolního systému zavedeného u příspěvkových organizací 

zřízených městem Prostějovem, provedených v souladu s § 9 odst. 3 zákona o finanční 

kontrole (dále jen „kontroly VKS“).  

Kontroly byly provedeny u těch příspěvkových organizací, u kterých nebyla v roce 2014 

provedena kontrola jejich hospodaření. 

Tyto kontroly VKS byly zaměřeny na: 

- upravení systému vnitřní kontroly při provádění předběžných, průběžných a následných 

řídících kontrol, jeho soulad s interními směrnicemi příspěvkových organizací, 

(upravujících výkon finanční kontroly a vnitřní kontrolní systém) a platnou legislativou 

(zákon o finanční kontrole a prováděcí vyhláška č. 416/2004 Sb.), 

- evidenci smluv s dodavateli a odběrateli, 

- vyhodnocování rizik souvisejících s chodem organizace, 

- zajištění hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti výdajů (systém zadávání veřejných 

zakázek), 

- pracovně-právní oblast (zda nedochází k uzavírání více pracovních smluv na druhově 

stejnou práci, 

- smlouvy o výpůjčce (zda existující smlouvy schválil zřizovatel), 

- pokuty a penále uložené jiným kontrolním orgánem, 

- kontrolu uložených opatření z kontrol hospodaření těch příspěvkových organizací, u 

kterých byla kontrola hospodaření provedena v roce 2013. 

 

Nedostatky zjištěné při kontrolách VKS (obecně):  

- jedna příspěvková organizace nesplnila dvě a částečně splnila jedno uložené opatření 

z kontrol hospodaření, 

- jedna příspěvková organizace uhradila v roce 2014 pokutu ve výši 690 Kč, 

- u jedné příspěvkové organizace byla zjištěna duplicita dvou pracovních smluv u jednoho 

zaměstnance, které byly sjednány na druhově stejnou práci, 

- u jedné příspěvkové organizace bylo zjištěno pochybení při zadávání veřejné zakázky 

malého rozsahu, kdy měla povinnost postupovat v souladu s pokyny poskytovatele dotace 

(nad rámec zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění). 

V nastavení systému finanční kontroly nebyly u příspěvkových organizací žádné nedostatky 

zjištěny; vnitřní kontrolní systémy upravené interními směrnicemi odpovídaly platné 

legislativě. 

 

c) 5 kontrol u žadatelů a příjemců veřejných finančních podpor poskytovaných 

z rozpočtu města Prostějova, provedené v souladu s § 9 odst. 2 zákona o finanční 

kontrole. 

Jednalo se o předběžné kontroly provedené u žadatelů o veřejnou finanční podporu 

z rozpočtu města Prostějova a z Programu regenerace městských památkových rezervací a 

městských památkových zón. 

Tyto kontroly byly v souladu s vnitřním předpisem „Řád veřejnosprávní kontroly“ ze dne 

10.1.2014 zaměřeny na nezbytnost uskutečnění připravované finanční a majetkové 

operace, zajištěnost finančních zdrojů určených k realizaci této operace, posouzení 

hospodárnosti, efektivnosti, účelnosti a možného vzniku finančních rizik pro zneužití 

poskytnuté veřejné finanční podpory. 

 

Při kontrolách u žadatelů o veřejnou finanční podporu nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

 

Zdroj: Finanční odbor Magistrátu města Prostějova 


