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Na základě těchto skutečností bylo v průběhu roku 2017 navrženo 27 doporučení ke Zdokonalení 

systému finanční kontroly, k předcházení nebo zmírnění rizik a k nápravě těchto nedostatků. Z těchto 

27 doporučení bylo v průběhu roku 2017 splněno celkem 24 doporučení. Vdůsledku objektivních 

skutečností (např. rozhodnutí, který zcertifikovaných elektronických nástrojů bude používán) se 

realizace 3doporučení přesunula do roku 2018, přičemž bude sledováno jejich splnění. Příklady 

opatření: 

- novelizace či doplněnívnitřních norem, 
- dodržování ustanovenívnitřních či právních norem, 
- výzva k vrácení části dotace, 

- bezodkladně předávání podkladů týkajících se evidence a účtování majetku, 
- provedení kontroly bezúplatně převedeného majetku. 

Závěr pro statutární město Přerov: 

Na základě skutečností zjištěných v rámci provedených interních auditů lze konstatovat, že byla 
zjištěna jedna skutečnost, která by (v nejzazším případě) mohla mít vliv na úplnost účetnictví. 
Ostatní Zjištění nemají na úplnost a průkaznost účetnictví vliv. 

vı ı ı ı ı ı ı ok vv Soucastı teto zpravy je nad ramec zakona i informace uplnosti a pru aznosti ucetnictví 

příspěvkových organizací tak, aby bylo zastupitelstvo informováno. 

V roce 2017 bylo celkem uskutečněno 22 následných veřejnosprávních kontrol v příspěvkových 

organizacích, při nichž byla prověřena přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému. 

Dále byla provedena kontrola pokladní hotovosti a cenín, evidence majetku, namátková kontrola 

majetku, kontrola inventarizace majetku a závazků provedené k 31.12.2016, porovnání účetních 

Zůstatků jednotlivých účtů dlouhodobého majetku, oprávek dlouhodobého majetku, jmění účetní 

jednotky a transferů na pořízení dlouhodobého majetku se stavy dle odpisové evidence, kontrola 

příjmů a výnosů, prováděných přefakturací energií a zadáváníveřejných zakázek malého rozsahu. 

Součástí kontrol bylo i posouzení, Zda vnitřní předpisy organizace upravující řídící kontrolu, oběh 

účetních dokladů, zpracování účetnictví, pokladní operace, cestovní náhrady, inventarizaci majetku a 

závazků a nakládání S prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb nejsou v rozporu S právními 

předpisy. 

V 6 příspěvkových organizacích byla navíc provedena kontrola dodržování obecně závazných právních 
předpisů při hospodaření S veřejnými prostředky, kontrolovaným obdobím byl ve 3 případech rok 

2016, v 1 případě období 01.01.-31.07.2017 a ve 2 případech období 01.01.-31.08.2017. Ve 4
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organizacích byla provedena kontrola platového zařazení zaměstnanců. V 11 příspěvkových 

organizacích byla dále kontrola zaměřena na opatření přijatá k odstranění nedostatků zjištěných při 

předchozích kontrolách. 

V 7 organizacích nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

Ve 3 organizacích byly zjištěny nedostatky v oblasti účetnictví, které se týkaly inventarizace majetku a 

závazků. V 1 organizaci došlo k porušení zákoníku práce tím, že byla chybně stanovena výše 

cestovních náhrad. Ve 2 organizacích bylo zjištěno porušení nařízení vlády o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě, které vzniklo tím, Zaměstnanci byli chybně zařazeni do 

platového stupně v důsledku nesprávného zápočtu praxe a jednomu zaměstnanci byl neoprávněně 

vyplácen osobní příplatek. 

V 9 organizacích byly zjištěny nedostatky v oblasti zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

Nedostatky Spočívaly např. v tom, že při hodnocení nabídek nebyla vyloučena nabídka, která 

nesplňovala podmínky výběrového řízení, ačkoliv dle Zadávací dokumentace měla být vyloučena, 

nebyla správně stanovena předpokládaná hodnota u některých veřejných zakázek malého rozsahu, a 

proto nebyly dodrženy postupy Zadávání těchto zakázek upravené vnitřním předpisem schváleným 

zřizovatelem, příp. nebyly dodrženyjiné povinnosti stanovené tímto vnitřním předpisem. 

V 6 organizacích došlo k porušení zákona o registru smluv, např. tím, že nebyly zveřejněny 

objednávky, místo objednávek byly zveřejněny faktury, dokumenty nebyly Zveřejněny ve strojově 

čitelném formátu, nebyla zveřejněna některá Z povinných metadat. 

V oblasti vnitřních předpisů příspěvkových organizací upravujících řídící kontrolu, oběh účetních 

dokladů, zpracování účetnictví, pokladní operace, inventarizaci majetku a závazků, cestovní náhrady a 

nakládání S prostředky FKSP lze konstatovat, že ve vetšině organizací jsou správně nastaveny a 

dodržovány. V některých organizacích bylo doporučeno jejich doplnění, příp. aktualizace. 

Kontrolou opatření přijatých k odstranění nedostatků zjištěných při kontrolách v roce 2016 bylo 

prověřeno, že nedostatky, které bylo možno odstranit, byly odstraněny, příp. byla přijata opatření k 

zamezení dalšímu opakování nedostatků, s výjimkou 1 organizace, kde se opakovaly nedostatky 

týkající se chybných postupů při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

Vnitřní kontrolní systém v příspěvkových organizacích je tvořen řídící kontrolou. Fungování řídící 

kontroly bylo nastaveno vnitřními směrnicemi. Ke Sloučení funkce správce rozpočtu a hlavního 

účetního došlo u organizací s malou pravděpodobností výskytu nepřiměřených rizik a omezeným 

počtem zaměstnanců.
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vv vv. ı v
t Vnitřní kontrolní systém byl ve všech organizacích vyhodnocen jako přimerený a ucınny, pres o se 

ve 2 organizacích vyskytlo více dílčích nedostatků v oblasti zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu a zveřejňování smluv. 

V případě zjištěných nedostatků je kontrolovaná osoba povinna písemně informovat útvar interního 
auditu a kontroly o přijetí opatření k odstranění nedostatků a O jejich splnění ve stanovené lhůtě. 

Všechny organizace tuto povinnost splnily. Odstranění nedostatků a přijetí opatření k jejich eliminaci 

je předmětem následných kontrol v roce 2018. 

V roce 2018 byla ukončena 1 následná veřejnosprávní kontrola v příspěvkové organizaci, jejímž 

předmětem bylo dodržování obecně závazných právních předpisů při hospodaření S veřejnými 

prostředky za období 01.01.-30.09.2017 a prověření přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního 

systému. Dále byla provedena kontrola pokladní hotovosti a cenin, evidence majetku, namátková 

kontrola majetku, kontrola inventarizace majetku a závazků provedené k 31.12.2017, porovnání 

účetních Zůstatků jednotlivých účtů dlouhodobého majetku, oprávek dlouhodobého majetku, jměnı 

účetní jednotky a transferů na pořízení dlouhodobého majetku se stavy dle odpisové evidence, 

příjmů a výnosů a kontrola zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

Součástí kontroly bylo i posouzení, Zda vnitřní předpisy organizace upravující řídící kontrolu, oběh 

účetních dokladů, Zpracování účetnictví, pokladní operace, cestovní náhrady, inventarizaci majetku a 

závazků a nakládání S prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb nejsou v rozporu S právními 

předpisy. Kontrola byla zaměřena i na opatření přijatá k odstranění nedostatků zjištěných při 

předchozí kontrole. 

vv v v v v vk ı

ı Kontrolou bylo zjisteno porusení zákona O registru smluv tím, Ze nebyly Zverejneny ne tere sm ouvy, 
příp. nebyla zveřejněna některá Z povinných metadat. Dále bylo zjištěno, že v některých případech 

nebyla stanovena předpokládaná hodnota veřejných zakázek malého rozsahu v souladu s vnitřním 

předpisem schváleným zřizovatelem a nebylo provedeno výběrové řízení podle příslušných 

ustanovení tohoto vnitřního předpisu. 

Kontrolou opatření přijatých k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole v roce 2017 bylo 

prověřeno, že nedostatky, které bylo možno odstranit, byly odstraněny, příp. byla přijata opatření k 

zamezení dalšímu opakování nedostatků, s výjimkou nedostatku týkajícího se chybných postupů v 

oblasti veřejných zakázek malého rozsahu. 

Vnitřní kontrolní systém byl v této organizaci vyhodnocen jako přiměřený a účinný.

ı



v 
Zpráva Útvaru interního auditu a kontroly O Zjistěních Z provedených interních auditů 

Závěr pro příspěvkové organizace: 

Na základě provedených kontrol lze konstatovat, že nebyly zjištěny skutečnosti, které by 

nasvědčovaly tomu, že účetnictví příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerov je 

neúplné a neprůkazné a že nebyla zjištěna závažná rizika ve vztahu k věrnému a poctivému obrazu 
ıv ıv předmětu ucetnictví a finanční situaci ucetních jednotek. 

Zpracovalyz 27.03.2017, Ing. Eva arec Ova, ., ng. ena emen Ova, Útvar interního auditu 

a kontroly




