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DOPORUČENÍ INTERNÍHO AUDITU Z ROKU 2016 

Interní audit:   Audit systému zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

Auditované útvary:  všechny odbory MMPr, Městská policie Přerov 

Doporučení:  

Celkem bylo v rámci tohoto interního auditu navrženo 14 doporučení. 13 doporučení z interního 

auditu bylo splněno v plném rozsahu v průběhu roku 2016. Jedno doporučení bylo splněno částečně, 

jeho sledování tedy přešlo do roku 2017, kdy došlo k jeho splnění.   

 

 

 

Interní audit:  Prověření okolností pracovní cesty zaměstnance statutárního města Přerova xxx 

konané dne 7.6.2016 

Auditované útvary:  Kancelář tajemníka MMPr, Odbor vnitřní správy MMPr 

Doporučení:  

Celkem byla v rámci tohoto interního auditu navržena 3 doporučení. 2 doporučení z interního auditu 

byla splněna v plném rozsahu v průběhu roku 2016, 1 doporučení (doporučení č. 2) nebylo v průběhu 

let 2017 a 2018 splněno z důvodu neuzavřeného sporu mezi SMPr a společností Tesco SW a.s. a 

předpokládaného vynaložení velkého množství finančních prostředků. V roce 2019 však došlo ke 

splnění tohoto doporučení v rámci vyrovnání se společností Tesco SW a.s.  

Doporučení č. 2 

Dále doporučujeme aktualizovat Vnitřní předpis č. 1/2012 Směrnice o používání referentského 

motorového vozidla, neboť současné znění tohoto vnitřního předpisu neobsahuje povinnost řidiče 

referentského vozidla aktivovat systém Car control (GPS) instalovaný ve služebních vozidlech, který 

slouží ke sledování místa a pohybu vozidla. Do aktualizovaného vnitřního předpisu bude nezbytné 

promítnout i další již užívané změny v systému objednávání a užívání vozidel (např. rezervace vozidla 

přes aplikaci Kerio apod.). 

Odpovídá:    vedoucí Odboru vnitřní správy 

Vyjádření VNITŘ z ledna 2020 

17. schůze RM dne 13.6.2019, us. č. 603/17/10/2019 schválila nový VP č. 5/2019, O používání 

referentských vozidel, s účinností od 1.7.2019, ve kterém byly připomínky z IA č. 4/2016 zohledněny. 

Závěr z ledna 2020  

Splněno 
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Interní audit:  Autoprovoz, část A (Městská policie Přerov) 

Auditované útvary:  Městská policie Přerov 

Doporučení:  

Celkem bylo v rámci této části interního auditu navrženo 5 doporučení, která byla v průběhu roku 

2016 splněna.  

 

 

 

Interní audit:  Autoprovoz, část B (Odbor vnitřní správy) 

Auditované útvary:  Odbor vnitřní správy MMPr 

Doporučení:  

Celkem bylo v rámci této části interního auditu vzhledem k velikosti vozového parku navrženo 11 

doporučení, z nichž byla v průběhu roku 2016 splněna čtyři, jedno z doporučení vedoucí odboru 

neakceptoval, čímž na sebe převzal zodpovědnost za případné riziko (související s nevymezením 

pravidel pro pořizování dálničních známek). Splnění 6 doporučení přešlo do následujících let, přičemž 

plnění některých doporučení se týká zefektivnění FAMA+, modul Autoprovoz Portálu úředníka od 

společnosti TescoSW, a.s. (doporučení č. 3B, 5B a 7B), obměny vozového parku (doporučení č. 4B) a 

změny vnitřních norem (doporučení č. 1B a 2B). V roce 2018 navrhl vedoucí odboru vzhledem 

k neefektivnosti nerealizovat jedno doporučení (pořízení palivových karet). V roce 2019 byla splněna 

doporučení týkající se zefektivnění FAMA+, modul Autoprovoz Portálu úředníka od společnosti 

TescoSW, a.s. (doporučení č. 3B a 7B), obměny vozového parku (doporučení č. 4B) a změny jedné 

vnitřní normy týkající se používání služebních vozidel (doporučení č. 1B); celkem tedy byla splněna 

čtyři doporučení. Plnění jednoho doporučení týkající se změny vnitřní normy o BOZP je přesunuto do 

roku 2020 (předpoklad předložení do RMP červen 2020).  

Doporučení č. 1B 

Aktualizovat vnitřní předpis č. 1/2012 Směrnice o používání referentského motorového vozidla tak, 

aby odrážel aktuální praxi.   

Odpovídá:    vedoucí Odboru vnitřní správy MMPr 

Vyjádření VNITŘ z ledna 2020 

17. schůze RM dne 13.6.2019, us. č. 603/17/10/2019 schválila nový VP č. 5/2019, O používání 

referentských vozidel, s účinností od 1.7.2019, ve kterém byly připomínky z IA č. 4/2016 zohledněny. 

Závěr z ledna 2020 

Splněno.  

 



Příloha č. 4 
Doporučení z interních auditů, analýz, stanovisek či vyjádření interního auditu z roku 2016 

3/6 
 

Doporučení č. 2B  

Aktualizovat vnitřní předpis č. 30/2012 Směrnice o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

pro zaměstnance statutárního města Přerova zařazené do Magistrátu města Přerova, ve znění 

pozdějších předpisů ve smyslu uvedených zjištění.  

Odpovídá:    vedoucí Odboru vnitřní správy MMPr 

Vyjádření VNITŘ z ledna 2020 Návrh nového VP je před dokončením. Do standardního 

připomínkového řízení a následně k projednání v RM bude předložen nejpozději do 30.6.2020. V tuto 

chvíli již zavedena nová dílčí opatření – např. kontroly používání OOPP mimo prostory a pracoviště 

MMPr. 

Závěr z ledna 2020 

Dosud v řešení, nový termín splnění doporučení: prosinec 2020 

Doporučení č. 3B 

Doporučujeme zavést elektronickou evidenci provozních nákladů hrazených hotovostně v ucelené 

sestavě pro jednotlivé automobily obdobně jako u provozních nákladů hrazených bezhotovostně 

a zvážit, zda souhrnné údaje o provozních výdajích za každý měsíc k jednotlivým automobilům 

převádět do systému FAMA+, modulu Autoprovoz Portálu úředníka od společnosti TescoSW, a.s..   

Odpovídá:    vedoucí Odboru vnitřní správy MMPr 

Vyjádření VNITŘ z ledna 2020  

Integrace CarControl s PÚ/modul Autoprovoz již realizována v 1. pol. 2019, a to v rámci 

mimosoudního vyrovnání s TSW. 

Závěr z ledna 2020 

Splněno. 

Doporučení č. 4B 

Kvůli morálnímu i fyzickému zastarávání vozového parku doporučujeme v nejbližších letech jeho 

postupnou obměnu nebo prostý prodej v případě, že není potřebné zachovat stávající počet 

automobilů (kvůli snižující se intenzitě využití vozového parku).   

Odpovídá:    vedoucí Odboru vnitřní správy MMPr 

Vyjádření VNITŘ z února 2020 

V provozním RO na rok 2020 alokována pro VNITŘ/SLUŽ částka 500.000,- Kč na pořízení motorového 

vozidla, přičemž v únoru 2020 bylo vozidlo zakoupeno. V obměně vozového parku budeme průběžně 

pokračovat. 

Závěr z února 2020 

Splněno 
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Doporučení č. 7B 

Dle sdělení vedoucího Odboru VNITŘ lze postup užití referentského vozidla zefektivnit, 

a to prostřednictvím integrace systému Car Control do systému FAMA+, modulu Autoprovoz Portálu 

úředníka od společnosti TescoSW, a.s. a propojit tak postup od zaevidování žádosti o referentské 

vozidlo až po ukončení služební jízdy vč. zaevidování dat o této služební cestě (předpokládané 

náklady integrace jsou vedoucím Odboru VNITŘ odhadnuty na cca 132,5 tis. Kč bez DPH).   

Odpovídá:    vedoucí Odboru vnitřní správy MMPr 

Vyjádření VNITŘ z ledna 2020  

Integrace CarControl s PÚ/modul Autoprovoz již realizována v 1. Pol. 2019, a to v rámci 

mimosoudního vyrovnání s TSW. 

Závěr z ledna 2020 

Splněno.  

 

Interní audit:  Pokutové bloky 

Auditované útvary:  Městská policie Přerov, Odbor evidenčních správních služeb a obecního 

živnostenského úřadu MMPr 

Auditované období: leden až srpen 2016 

Doporučení:  

Celkem byla v rámci tohoto interního auditu definována 3 doporučení, která byla splněna v průběhu 

roku 2016.  

 

 

Interní audit:  Prověřování postupu při pořizování komponentů v souvislosti s ekonomickým 

softwarem GINIS poskytnutým společností GORDIC spol. s r. o. dle vnitřní směrnice č. 6/04 Systém 

účetnictví a vnitřního předpisu č. 9/2014 Spisový řád Magistrátu města Přerova, ve znění 

pozdějších předpisů 

Auditované útvary:  Odbor vnitřní správy MMPr,    Odbor ekonomiky MMPr 

Auditované období: leden 2011 až prosinec 2015 

Doporučení:  

Celkem byla v rámci tohoto interního auditu navržena dvě doporučení, která byla splněna v průběhu 

roku 2016.  
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DOPORUČENÍ Z ANALÝZ, STANOVISEK ČI VYJÁDŘENÍ INTERNÍHO AUDITU Z ROKU 2016 

Stanovisko, analýza:  Stanovisko poskytnuté k dotaci na výstavbu technické infrastruktury ve výši 

2.856.500,- Kč pro žadatele KTJ Holding s.r.o. vše pro 10 rodinných domů v Přerově VI-Újezdci, ul. 

Luční 

Společnost KTJ Holding s.r.o. přislíbila uzavřít darovací smlouvu se SMPr na předmětné nemovitosti 

(vybudovaná technická infrastruktura) do konce ledna 2016. Darovací smlouva byla podepsána v roce 

2016.  

 

 

 

Stanovisko, analýza:  Analýza smluvních vztahů mezi statutárním městem Přerovem a společností 

GORDIC spol. s r. o.  

V rámci analýzy bylo konstatováno, že užívání ekonomického software GINIS pro MMPr je 

nevyhovující kvůli:  

- absenci najisto postaveného smluvního vztahu s jasně vymezenými právy a povinnostmi 

a z toho plynoucí nejistota ohledně kontinuálního zajištění software nezbytného pro činnost 

MMPr či rizika související s právem užití software,  

- riziku porušování zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a s tím spojený 

eventuální postih (objednávání dalších modulů a s tím související navyšování ceny 

tzv. udržovacího poplatku).  

Je žádoucí, aby SMPr tento nevyhovující stav řešilo s tím, že je zapotřebí postupovat v souladu 

se ZZVZ a současně je nezbytné definovat veškerá rizika s dalšími kroky v této záležitosti spojená, 

resp. deklarovat rizika při rozhodování orgánů obce (zejména jde o zjištění finanční náročnosti, 

nutnosti migrace dat, integrace do současného informačního systému, vyjádření míry rizika 

nefunkčnosti systému účetnictví města apod.). 

V roce 2016 uložila RMP  odborům OE, VNITŘ a PRI zabezpečit přípravu zadávacího řízení, zpracovat 

finanční rozvahu nákladů a analýzu rizik. V průběhu roku 2017 proběhla veřejná zakázka na 

dodavatele ekonomického softwaru; v prosinci 2017 byla podepsána smlouva na dodávku 

ekonomických systémů a součástí je mj. i ekonomický software (GINIS od společnosti GORDIC spol. s 

r. o.) a spisová služba (Geovap od společnosti Geovap spol. s r. o.). 
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Stanovisko, analýza:  Stanovisko k zabezpečení jednání Zastupitelstva města Přerov v městském 

domě  

Zodpovídá:  vedoucí Kanceláře primátora 

Výsledek:  Na základě tohoto stanoviska byla definována čtyři neformální doporučení, 

přičemž dvě z nich byla splněna v roce 2016 a dvě v roce 2017 (vysoutěžením komplexního 

organizačního a technického zajištění zasedání ZM a ukončením smluvního vztahu se společností 

Teplo Přerov a.s.).  

 

 

Stanovisko, analýza:  Vyjádření k možnosti kontroly související s povinnostmi dané obecně 

závaznými vyhláškami o trvalém označování psů, o místním poplatku ze psů a o pohybu psů 

Výsledek:  V rámci tohoto vyjádření ze strany de facto nezainteresované osoby bylo 

specifikováno sedm neformálních návrhů, jak propracovat možnosti kontroly dané uvedenými 

obecně závaznými vyhláškami či právními normami. Na základě zpracovaného materiálu dne 

25.10.2016 proběhlo jednání ve věci kontroly povinností chovatelů psů. Účelem tohoto jednání bylo 

dohodnout koordinaci postupů všech orgánů, které v rámci svých kompetencí kontrolují plnění 

povinností (příp. sankcionují jejich neplnění) chovatelů psů, vyplývajících z obecně závazných 

předpisů města, a to zejména za účelem zefektivnění ztotožnění psů a výběru místního poplatku 

ze psů. Na základě uvedeného jednání se zástupci MP, STAV, OE dohodli na různých opatřeních, 

postupech a hlavně organizované spolupráci a informovanosti sebe navzájem s tím, že byly 

dohodnuty konkrétní kroky, co kdo bude dělat. Doporučení tedy byla splněna v průběhu roku 2016. 

 


