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Zpráva o výsledcích interního auditu za rok 2019 

Zpráva o výsledcích interního auditu je zpracovávána v souladu s ustanovením § 31 zákona 

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

kontrole), ve znění pozdějších předpisů. V této zprávě jsou souhrnně uváděny výsledky interního 

auditu. Tato zpráva zejména: 

- hodnotí obecnou kvalitu vnitřního kontrolního systému,  

- analyzuje výskyt závažných nedostatků, které nepříznivě ovlivnily činnost statutárního města 

Přerov (dále jen „SMPr“), včetně nedostatků ve fungování vnitřního kontrolního systému, 

a které byly důvodem snížení finanční výkonnosti v činnosti SMPr,  

- uvádí zjištění o skutečnostech, které by mohly způsobit neúplnost nebo neprůkaznost 

účetnictví SMPr,  

- předkládá doporučení ke zkvalitnění řízení provozní a finanční činnosti SMPr a jeho vnitřního 

kontrolního systému.  

Na základě doporučení uvedených v této zprávě je povinen primátor SMPr přijmout odpovídající 

opatření.  

Nad rámec zákonných povinností je součástí této zprávy i informace o veřejnosprávních kontrolách 

vykonaných v roce 2019.  

 

1 Zhodnocení obecné kvality vnitřního kontrolního systému statutárního města Přerov 

SYSTÉM ŘÍDÍCÍ KONTROLY (§ 28 a 29 zákona o finanční kontrole) v podmínkách statutárního města 

Přerov (dále jen „SMPr“) byl nastaven vnitřními normami, zejména vnitřní směrnicí č. 6/04 s názvem 

Systém účetnictví (dále jen „Systém účetnictví“), podpůrně pak hlavně vnitřním předpisem č. 8/2018 

s názvem Organizační řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění 

pozdějších aktualizací (dále jen „Organizační řád“). 

Vnitřní směrnice 06/2004 s názvem Systém účetnictví definoval řídící kontrolu, kteří zaměstnanci 

plnili funkce dané zákonem o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhláškou (vedoucí zaměstnanci) 

či podpisové vzory. Tato vnitřní směrnice až na výjimky upravovala pouze předběžnou řídící kontrolu. 

S účinností od 01.01.2020 byla vydána nová vnitřní směrnice č. 15/2019 s názvem Systém účetnictví.  

Organizační řád pak vymezuje organizační strukturu a tím i vedoucí zaměstnance, tedy zaměstnance, 

kteří plní některé kontrolní funkce na úseku předběžné řídící kontroly. Další zaměstnanci, kteří plní 

funkce na úseku předběžné řídící kontroly, jsou definováni v podpisových vzorech na odboru 

ekonomiky.  
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S účinností od 01.01.2019 byl zaveden elektronický oběh účetních dokladů vč. elektronického 

systému předběžné řídící kontroly. I přes počáteční problémy, které zavádění nového elektronického 

systému zpravidla provází, se situace v průběhu roku relativně ustálila. Z hlediska interní auditorky lze 

jako pozitivum tohoto systému hodnotit to, že závazek/výdaj nemůže být přijat/vyplacen bez 

předběžné řídící kontroly. Určitý problematický bod tohoto systému lze spatřovat v tom, že řídící 

kontrola je přímo navázaná na rozpočet; s tím je spojené rušení limitovaných příslibů (a jejich 

následná úprava) kvůli vázaným finančním prostředkům v případě jejich přebytku na určitém 

limitovaném příslibu a jejich nedostatku na jiném limitovaném/individuálním příslibu.  

 

INTERNÍ AUDIT (§ 28 a 29 zákona o finanční kontrole) je v podmínkách SMPr definován Statutem 

interního auditu ze dne 3.12.2002. Tento statut vymezuje předmět činnosti interního auditu, jeho 

postavení, odbornou úroveň, odpovědnost, povinnosti i oprávnění. Předmětem tohoto statutu 

je i plánování a předávání zpráv interního auditu (včetně odkazu na archivaci v souladu s vnitřními 

normami).  

K 31.12.2019 bylo organizačním řádem schváleno jedno místo interní auditorky, která současně 

vykonávala funkci vedoucí Útvaru interního auditu a kontroly. Interní auditorka je držitelkou 

osvědčení o absolvování základního kurzu jednotného systému odborné přípravy pracovníků veřejné 

správy v oboru „finanční kontrola a interní audit". Interní auditorka si dále prohlubovala vzdělání 

účastí na odborných workshopech a školeních.  

Výkon interního auditu byl zajišťován na základě Plánu interního auditu na rok 2019 (dále jen „plán“) 

vypracovaného interní auditorkou a schváleného primátorem SMPr. Plán byl zaměřen na dodržování 

podmínek zákona registru smluv, majetek ve výpůjčce a svěřený příspěvkovým organizacím, 

na systém hlášení pojistných událostí a inventarizaci majetku a závazků. Vzhledem k dlouhodobé 

nepřítomnosti interní auditorky došlo k dokončení následného interního auditu týkajícího se registru 

smluv. Interní audit zaměřený na majetek ve výpůjčce a svěřený příspěvkovým organizacím 

pokračuje. Mimo to byly zahájeny dva interní audity, a to interní audit zaměřený řešení škodních 

událostí a nad rámec plánu operativní interní audit zaměřený na prověření uzavření smlouvy 

o pronájmu platebních terminálů a přijímání platebních karet. Mimo plán rovněž interní auditorka 

např. připomínkovala vnitřní předpisy, poskytovala metodickou pomoc v různých oblastech (zejména 

finanční kontrola, registr smluv) či se účastnila jednání různého druhu (např. pohledávková komise). 

Konkrétní informace o dokončeném interním auditu jsou uvedeny v kapitole č. 5.  
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2 Informace o veřejnosprávních kontrolách vykonaných v roce 2019 

V podmínkách SMPr vykonávají VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLU celkem čtyři útvary Magistrátu města 

Přerova (dále jen „MMPr“); toto je přímo či nepřímo stanoveno organizačním řádem.  

Stěžejní je kontrolní činnost Útvaru interního auditu a kontroly, který vykonává následnou 

veřejnosprávní kontrolu.   

Útvar interního auditu a kontroly Magistrátu města Přerova prováděl následné veřejnosprávní 

kontroly na základě primátorem schváleného plánu kontrol. V roce 2019 bylo celkem uskutečněno 

62 následných veřejnosprávních kontrol na místě. V tom je zahrnuto 23 kontrol v příspěvkových 

organizacích zřízených městem a 39 kontrol u příjemců veřejné finanční podpory. V souladu 

s ustanovením § 29 odst. 5 zákona č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je ve všech 

příspěvkových organizacích zřízených městem nahrazena funkce útvaru interního auditu výkonem 

veřejnosprávní kontroly. 

V příspěvkových organizacích byla prověřena přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému. 

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

majetku, kontrola inventarizace majetku a závazků provedené k 31.12.2018, 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, zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

a uveřejňování smluv v registru smluv. 

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 9 příspěvkových organizacích byla navíc provedena kontrola dodržování obecně závazných právních 

předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky, kontrolovaným obdobím byl ve 4 případech rok 

2018, v 1 případě období 01.01.–30.11.2018, v 1 případě období 01.01.–30.05.2019, ve 2 případech 

období 01.01.–30.09.2019 a v 1 případě období 01.01.–31.10.2019. V 9 organizacích byla provedena 

kontrola zařazení zaměstnanců do platových stupňů. V 18 příspěvkových organizacích byla dále 

kontrola zaměřena na opatření přijatá k odstranění nedostatků zjištěných při předchozích kontrolách. 

V 5 organizacích nebyly zjištěny žádné nedostatky.  
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Ve 2 organizacích byly zjištěny nedostatky v oblasti účetnictví, které se týkaly inventarizace majetku 

a závazků, chybného účtování cestovních náhrad a pořizovaného dlouhodobého hmotného majetku. 

V jednom případě se při pořízení majetku jednalo o chybné posouzení výdaje a několik na sebe 

navazujících účetních chyb, což mělo za následek porušení rozpočtové kázně. Ve 2 organizacích byl 

porušen zákoník práce tím, že byla chybně stanovena výše cestovních náhrad. 

Ve 4 organizacích bylo zjištěno porušení zákoníku práce a nařízení vlády o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Např. se vyskytly případy, kdy zaměstnanci nebyl 

zkrácen plat v souladu s kratší pracovní dobou nebo byli někteří zaměstnanci chybně zařazeni 

do platového stupně v důsledku nesprávného zápočtu praxe. 

V 8 organizacích byly zjištěny nedostatky v oblasti zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

V některých případech nebyla stanovena předpokládaná hodnota veřejné zakázky, a proto nebyly 

dodrženy postupy zadávání těchto zakázek upravené vnitřním předpisem schváleným zřizovatelem, 

příp. nebyly dodrženy jiné povinnosti stanovené tímto vnitřním předpisem. Dále byly zaznamenány 

chybné postupy při hodnocení nabídek, např. nebyly vyloučeny nabídky, které byly neúplné 

nebo nesplňovaly podmínky výběrového řízení stanovené zadavatelem. 

Ve 3 organizacích byl porušen zákon o registru smluv tím, že nebyly uveřejněny některé smlouvy 

či objednávky, příp. nebyly uveřejněny ve strojově čitelném formátu, což mělo za následek jejich 

neplatnost. Ve 4 organizacích se vyskytl případ, kdy v rámci smluv byly uveřejněny některé osobní 

údaje v rozporu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem 

vnitra. 

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 fondu kulturních a sociálních potřeb lze konstatovat, že ve většině organizací 

jsou správně nastaveny a dodržovány. V některých organizacích bylo provedeno jejich doplnění, 

příp. aktualizace. 

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

kontroly bylo nastaveno vnitřními směrnicemi. Vnitřní kontrolní systém byl v příspěvkových 

organizacích vyhodnocen jako přiměřený a účinný, přesto se v 1 organizaci vyskytlo více dílčích 

nedostatků v oblasti evidence a účtování dlouhodobého majetku a v 1 organizaci v oblasti zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu, a proto bylo doporučeno přijmout opatření k zajištění jeho 

správného fungování. 

Kontrolou opatření přijatých k odstranění nedostatků zjištěných při kontrolách uskutečněných v roce 

2018 bylo prověřeno, že nedostatky, které bylo možno odstranit, byly odstraněny, příp. byla přijata 
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opatření k zamezení dalšímu opakování nedostatků, s výjimkou 4 organizací. U těchto organizací 

se opakovaly zejména nedostatky v oblasti zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, kdy nebyla 

stanovena předpokládaná hodnota veřejné zakázky, a proto nebyly dodrženy postupy zadávání 

těchto zakázek upravené vnitřním předpisem schváleným zřizovatelem, a dále při hodnocení nabídek 

nebyly neúplné nabídky vyřazeny z hodnocení. Opakovaný nedostatek se týkal i porušení zákona 

o registru smluv. 

V případě zjištěných nedostatků byla kontrolovaným osobám uložena povinnost zaslat ve stanovené 

lhůtě písemnou zprávu o přijetí opatření k odstranění nedostatků a o jejich splnění, což kontrolované 

organizace dodržely. Odstranění nedostatků a přijetí opatření k jejich eliminaci bude prověřeno 

při následných kontrolách v roce 2020. 

Dále bylo v roce 2019 předmětem kontrol použití 2 dotací - podpor de minimis a 59 dotací 

poskytnutých z rozpočtu statutárního města Přerova v roce 2018. Objem zkontrolovaných peněžních 

prostředků činil 4.000.667 Kč. U příjemců dotací bylo ověřeno dodržování účelu a podmínek 

pro jejich použití stanovených smlouvou o poskytnutí dotace. Nedostatky nebyly zjištěny s výjimkou 

1 případu, kdy došlo k porušení méně závažné podmínky, za které byla dotace poskytnuta.  

Kromě provádění kontrolní činnosti poskytovali zaměstnanci metodickou pomoc příspěvkovým 

organizacím v případech změn legislativy, zjištění opakovaných nedostatků, odstraňování kontrolami 

zjištěných nedostatků, a to zejména v oblasti účetnictví, cestovních náhrad, nakládání s majetkem, 

odepisování majetku, nájemních smluv na nebytové prostory, výpočtu úroku z prodlení 

u pohledávek, zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, platového zařazení zaměstnanců, 

uveřejňování smluv v registru smluv, vnitřních předpisů, řídící kontroly a nakládání s prostředky 

fondu kulturních a sociálních potřeb. Na základě žádostí příjemců dotací řešili problematiku použití 

dotací a jejich vyúčtování. 

Zaměstnanci se také podíleli na komplexním hodnocení řídící práce ředitelů škol zřizovaných městem, 

na přípravě podkladů pro schválení účetních závěrek příspěvkových organizací a na přípravě smlouvy 

o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu při provozování sportovišť. Dále spolupracovali 

s odbory, které zajišťují agendu dotačního programu a s odbory, které metodicky usměrňují 

příspěvkové organizace. 

 

Průběžné veřejnosprávní kontroly na místě vykonává i Odbor sociálních věcí a školství (stanoveno 

organizačním řádem přímo). Byly provedeny dvě průběžné veřejnosprávní kontroly na místě 

u příjemce dotace, přičemž nebyly zjištěny nedostatky.  
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Průběžné veřejnosprávní kontroly na místě vykonává v souladu s organizačním řádem i Kancelář 

primátora (stanoveno organizačním řádem přímo). Byla provedena jedna průběžná veřejnosprávní 

kontrola na místě u příjemce dotace, přičemž nebyly zjištěny nedostatky.  

 

Průběžnou veřejnosprávní kontrolu na místě vykonává v souladu s organizačním řádem i Odbor 

stavebního úřadu a životního prostředí (stanoveno organizačním řádem nepřímo). Průběžné 

veřejnosprávní kontroly na místě u dotací v roce 2019 nebyly provedeny. 

  

3 Nedostatky zjištěné v dokončených interních auditech, které dle názoru interního auditora 

nepříznivě ovlivnily činnost statutárního města Přerov 

SMPr nebyl v roce 2019 uložen žádný odvod za porušení rozpočtové kázně. SMPr byla v roce 2019 

uložena jedna sankce, a to penále z OSSZ při pravidelné kontrole ve výši 27.667,- Kč.  

Interní auditor spatřuje hlavní nedostatky ty, které byly zjištěny při výkonu interních auditů za rok 

2019, tzn. zejména nedostatky při uveřejňování smluv v registru smluv, což může mít vliv na účinnost 

smlouvy (může dojít pozdější komplikace spojené s plněním ze smlouvy).  

 

4 Skutečnosti, které by mohly způsobit neúplnost nebo neprůkaznost účetnictví statutárního 

města Přerov 

V rámci interního auditu ukončeného v roce 2019 nebyly zjištěny skutečnosti, které by mohly mít vliv 

na neúplnost nebo neprůkaznost účetnictví.    
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5 Doporučení ke zkvalitnění řízení provozní a finanční činnosti statutárního města Přerov a jeho vnitřního kontrolního systému  

ROK 2019 

V roce 2019 byl dokončen 1 interní audit s názvem Registr smluv. Jednalo se o následný průřezový interní audit přes všechny odbor MMPr i MP.  Podrobněji 

jsou doporučení z tohoto interního auditu definována v příloze č. 1.  

Interním auditem dokončeným v roce 2019 bylo navrženo celkem 9 doporučení k nápravě zjištěných nedostatků, ke zlepšení systému, procesu nebo činnosti 

nebo k předcházení či zmírnění rizik. Doporučení směřovala k praktickým postupům při stanovování metadat uveřejňovaných smluv, při samotném 

uveřejňování smluv a jejich příloh a při anonymizaci. Jedno doporučení směřovalo ke správné identifikaci SMPr. Na základě těchto doporučení vydal 

Tajemník MMPr Příkaz tajemníka Magistrátu města Přerova č. 1/2019, ve kterém definoval opatření k nápravě, termíny jejich realizace i odpovědné osoby. 

Dle sdělení vedoucích odborů/útvarů byli konkrétní zaměstnanci s příkazem seznámeni, příp. někteří doplnili i další opatření, které učinili v rámci svého 

odboru/útvaru (např. postup v případě, že věcný správce rozpočtu a osoba uveřejňující smlouvu nejsou tatáž osoba, úprava ustanovení ohledně účinnosti 

smlouvy u povinně uveřejňovaných smluv, samostatný pořadač pro potvrzení o uveřejnění v registru smluv vč. kopie smluv, konzultace s pověřencem, 

průběžná kontrola, účast na školeních, využívání praktických informací na intranetu). Byly rovněž sděleny správné identifikační údaje SMPr. Obdobně 

reagoval i primátor SMPr, který pro MP schválil Opatření pro Městskou policii Přerov k nápravě opatření, termíny jejich realizace a odpovědné osoby. 

Rovněž ředitel MP informoval, že zodpovědné osoby byly seznámeny a poučeny. Podrobněji viz tabulka č. 1 a příloha č. 1. 

Tabulka č. 1 Počet doporučení z interních auditů dokončených v roce 2019 

Název interního auditu Doporučení celkem 
Doporučení splněná 

v roce 2019 
Doporučení k vyřešení 

v roce 2020 

Registr smluv 9 9 0 

 Zdroj: vlastní zpracování, 2020 

Tato zpráva obsahuje ještě Přílohu č. 2, Přílohu č. 3, Přílohu č. 4 a přílohu č. 5. Jejich součástí jsou doporučení z interních auditů, analýz, stanovisek 

či vyjádření interního auditu z let 2015 až 2018, která nebyla v průběhu let 2015 až 2019 realizována, a jejichž splnění se posunulo do následujících let.  
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ROK 2018 

V roce 2018 byl dokončen 1 interní audit s názvem Řídící kontrola dle zákona o finanční kontrole. Jednalo se o průřezový interní audit přes všechny odbory 

MMPr i MP.  Podrobněji jsou doporučení z tohoto interního auditu definována v příloze č. 2.  

Interním auditem dokončeným v roce 2018 bylo navrženo celkem 6 doporučení k nápravě zjištěných nedostatků, ke zlepšení systému, procesu nebo činnosti 

nebo k předcházení či zmírnění rizik. Doporučení se týkala praktického provádění předběžné řídící kontroly a vnitřní normy týkající se předběžné řídící 

kontroly. Z těchto 6 doporučení byla v průběhu roku 2018 splněna čtyři, přičemž tři z nich byly splněny i tím, že byl zaveden a začal se používat elektronický 

systém předběžné řídící kontroly v oblasti výdajů, další dvě doporučení byla dle informace OE splněna v roce 2019, a to vydáním vnitřního předpisu. 

Podrobněji viz tabulka č. 2 a příloha č. 2. 

Tabulka č. 2 Počet doporučení z interních auditů dokončených v roce 2018 

Název interního auditu 
Doporučení 

celkem 

Doporučení splněná v roce: Doporučení 
k vyřešení v roce 

2020 
2018 2019 

Řídící kontrola dle zákona o finanční kontrole 6 4 2 0 

 Zdroj: vlastní zpracování, 2020 

 

ROK 2017 

Interními audity dokončenými v roce 2017 bylo navrženo celkem 27 doporučení k nápravě zjištěných nedostatků, ke zlepšení systému, procesu nebo činnosti 

nebo k předcházení či zmírnění rizik. Z těchto 27 doporučení bylo v průběhu roku 2017 splněno celkem 24 doporučení, v roce 2018 byla splněna 

dvě doporučení, splnění posledního (spíše formálního) doporučení je dáno nejbližší aktualizací vnitřního předpisu a přechází do roku 2020 (dle informace 

od příslušného vedoucího bude aktualizace vnitřního předpisu předložena v dubnu 2020 ke schválení v RMP). Podrobněji viz tabulka č. 3 a příloha č. 3. 

 

 



Statutární město Přerov  
č. j. MMPr/051128/2020 

9/12 
 

Tabulka č. 3 Počet doporučení z interních auditů dokončených v roce 2017  

Název interního auditu 
Doporučení 

celkem 

Doporučení splněná v roce: Doporučení 
k vyřešení v roce 

2020 
2017 2018 2019 

Odměny vedoucích zaměstnanců 0 x x x x 

Prověření informací v žádosti o odvolání zaměstnance 
statutárního města Přerova xxx  

6 5 1 0 0 

Program podpory výstavby technické infrastruktury 5 5 0 0 0 

Registr smluv 13 12 1 0 0 

Cestovní výdaje při použití soukromého vozidla 3 2 0 0 1 

CELKEM ZA INTERNÍ AUDITY 27 24 2 0 1 

 Zdroj: vlastní zpracování, 2020 

 

ROK 2016 

V roce 2016 bylo stanoveno celkem 44 doporučení, z nichž v roce 2016 bylo splněno 33 doporučení (jedno doporučení nebylo ze strany vedoucího odboru 

akceptováno, čímž na sebe převzal zodpovědnost za případné riziko související s odmítnutím tohoto doporučení), v roce 2017 byla splněna tři doporučení, 

v roce 2018 nebyla splněna zbylá doporučení (přičemž jedno z těchto nesplněných doporučení navrhl vedoucí odboru vzhledem k neefektivnosti vůbec 

nerealizovat, čímž tak vzal na sebe zodpovědnost za riziko související s nerealizací tohoto doporučení). Pět doporučení bylo splněno v roce 2019. Jedno 

doporučení týkající se aktualizace vnitřního předpisu je stále v realizaci a jeho splnění přechází do roku 2020 (dle informace od příslušného vedoucího bude 

aktualizace vnitřního předpisu předložena v červnu 2020 ke schválení v RMP). Podrobněji tabulka č. 4 a příloha č. 4.  

Tabulka č. 4 Počet doporučení z interních auditů, analýz, stanovisek či vyjádření interního auditu z roku 2016 

Název interního auditu 
Doporučení 

celkem 

Doporučení splněná v roce: Doporučení 
k vyřešení v roce 

2020 
2016 2017 2018 2019 

Audit systému zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu 

14 13 1 0 0 0 

Prověření okolností pracovní cesty zaměstnance 3 2 0 0 1 0 
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statutárního města Přerova xxx konané dne 7.6.2016 

Autoprovoz, část A (Městská policie Přerov) 5 5 0 0 0 0 

Autoprovoz, část B (Odbor vnitřní správy) 11 41 0 02 4 1 

Pokutové bloky 3 3 0 0 0 0 

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 

2 2 0 0 0 0 

CELKEM ZA INTERNÍ AUDITY 38 29 1 0 5 1 

Analýza, stanovisko, vyjádření  
Doporučení 

celkem 

Doporučení splněná v roce: Doporučení 
k vyřešení v roce 

2020 
2016 2017 2018 2019 

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 

1 1 0 0 0 0 

Analýza smluvních vztahů mezi statutárním městem 
Přerovem a společností GORDIC spol. s r. o 

1 1 0 0 0 0 

Stanovisko k zabezpečení jednání Zastupitelstva 
města Přerov v městském domě 

4 2 2 0 0 0 

Vyjádření k možnosti kontroly související s 
povinnostmi dané obecně závaznými vyhláškami o 
trvalém označování psů, o místním poplatku ze psů a 
o pohybu psů 

7 návrhů x x x x x 

CELKEM ZA ANALÝZY, STANOVISKA A VYJÁDŘENÍ 6 4 2 0 0 0 

Zdroj: vlastní zpracování, 2020 

 
1 Jedno doporučení (pravidla pro nákup dálničních známek do služebních automobilů) bylo v roce 2016 ze strany vedoucího odboru zamítnuto (přičemž tak na sebe vzal zodpovědnost 
za případné riziko související s odmítnutím tohoto doporučení). 
2 Jedno doporučení (pořízení palivových karet) bylo v roce 2018 ze strany vedoucího odboru navrženo nerealizovat (vzal tak na sebe zodpovědnost za případné riziko související s nerealizací 
tohoto doporučení.  
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ROK 2015 

V roce 2015 bylo stanoveno celkem 38 doporučení, z nichž v roce 2015 bylo splněno 17 doporučení, v roce 2016 bylo splněno 6 doporučení, v roce 2017 

bylo splněno 12 doporučení, v roce 2018 byla splněna 2 doporučení, splnění posledního doporučení je přesunuto do roku 2020. Podrobněji tabulka č. 5 

a příloha č. 5. 

Tabulka č. 5 Počet doporučení z interních auditů, analýz, stanovisek či vyjádření interního auditu z roku 2015 

Název interního auditu 
Doporučení 

celkem 

Doporučení splněná v roce: Doporučení 
k vyřešení 

v roce 2020 
2015 2016 2017 2018 2019 

Nakládání s veřejnými prostředky 
oddělení ICT odboru vnitřní správy 

6 6 0 0 0 0 0 

Nakládání s nebytovými prostory 
ve vlastnictví statutárního města 
Přerova v privatizovaných 
bytových domech, kde jsou 
umístěny výměníkové stanice a 
objektové předávací stanice tj. 
technologie ve vlastnictví spol. 
Teplo Přerov a.s. a nebytové 
prostory, kde jsou zřízeny kryty 
civilní obrany 

2 0 0 2 0 0 0 

Prověření nastavení kontrolních 
mechanismů v oblasti nákupu 
kancelářského materiálu, tonerů 
do kopírek a tiskáren 

9 6 0 1 2 0 0 

Postupy při operacích s příjmovými 
pokladními doklady (PPD) přísně 
zúčtovatelné tiskopisy – platby v 
hotovosti 
Účinnost vnitřního kontrolního 
systému – uplatňování řídící 

0 x x x x X x 
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kontroly 

Evidence, vyúčtování, 
inventarizace a odvod hotovist z 
pokutových bloků v souvislosti se 
změnou Pokynu Ministerstva finací 
(účinnost od 1.1.2013) a v souladu 
s Vnitřním předpisem č. 1/2013, ve 
znění vnitřního předpisu č. 8/2014 

0 x x x x X x 

Nakládání a hospodaření s 
majetkem města 
Nájemní smlouvy a smlouvy o 
výpůjčce nebytových prostor 

19 5 4 9 0 0 1 

CELKEM ZA INTERNÍ AUDITY 36 17 4 12 2 0 1 

Analýza, stanovisko, vyjádření 
Doporučení 

celkem 

Doporučení splněná v roce: Doporučení 
k vyřešení 

v roce 2020 
2015 2016 2017 2018 2019 

Stanovisko k realizaci investiční 
akce „Lávka U tenisu“ – demolice 

1 0 1 0 0 0 0 

Veřejnosprávní kontrola u 
obchodní společnosti Dopravní a 
logistická společnost s.r.o., se 
sídlem Přerov, Přerov I – Město, U 
Žebračky 3042/18a 

1 0 1 0 0 0 0 

CELKEM ZA ANALÝZY, 
STANOVISKA, VYJÁDŘENÍ  

2 0 2 0 0 0 0 

Zdroj: vlastní zpracování, 2020 

Vyhotovil: Ing. Eva Marečková, Ph.D., vedoucí Útvaru interního auditu a kontroly 

Datum: 03.03.2020     


