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Město Šumperk
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
www.sumperk.cz

Informace o kontrolách dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů

Informace za rok 2015

Odbor Předmět kontroly
Kontrolovaná osoba (počet)

Popis nejčastějších a nejzávažnějších 
nedostatků

fyzická 
osoba

právnická osoba

Interní audit a 
kontrola

z. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,
ve znění pozdějších předpisů,
veřejnosprávní kontrola poskytnutých 
dotací

1 17

porušení některých ustanovení smlouvy, 
např. nedodržení samostatné evidence 
čerpání poskytnuté dotace, neoznačení 
veškerých příjmů a výdajů souvisejících 
s poskytnutou dotací, nedodržení účelu, 
časové použitelnosti dotace, náležitostí 
vyúčtování a publicity; nedostatky 
při účtování

Odbor správní 
a vnitřních věcí

z. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a 
příjmení a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů
kontrola matričních úřadů obcí 
ve správním obvodu

- 8 chyby v matričních zápisech

Odbor výstavby
§ 33b) z. č. 111/2006 Sb., o pomoci 
v hmotné nouzi, ve znění pozdějších 
předpisů

1 -
požadavky § 33 b) z. č. 111/2006 Sb. nebyly 
splněny

Odbor školství, 
kultury a 

vnějších vztahů

kontroly byly zaměřeny na:
 kontrolu odstranění uložených

nápravných opatření z předchozí 
kontroly,

 správnost provedení inventarizace 
majetku organizace,

 vedení účetnictví a výkaznictví 
dle zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů
→ dodržování odpisového plánu 

schváleného zřizovatelem,
→ kontrola hospodaření s fondy účetní 

jednotky,

11 příspěvkových organizací 
zřizovaných městem Šumperkem:
 3 MŠ,
 5 ZŠ,
 SVČ a ZpDVPP Doris,
 Městská knihovna,
 Kino Oko

 závažné nedostatky nebyly kontrolou 
zjištěny,

 hospodaření s fondy - u dvou organizací byly 
zjištěny nedostatky v souvislosti s tvorbou 
FKSP (tvorba fondu neodpovídala výši 1 % 
z ročního objemu nákladů na platy a 
náhrady platů, některé výdaje z FKSP byly 
účtovány na jiný paragraf, než je stanoveno 
ve vyhlášce, příděly do FKSP nebyly 
pravidelně převáděny na běžný účet dle 
čerpání – pozdější převod, drobné 
administrativní nedostatky v dokladové 
evidenci),



2|3

→ kontrola čerpání účelových dotací a 
příspěvků,

→ zásoby – pořízení, evidence, 
účtování,

→ dodržování efektivnosti, 
hospodárnosti a účelnosti operací,

→ plnění schválených usnesení RM,
→ správnost a náležitosti účetních 

dokladů,
→ evidence nákladů dle jednotlivých 

zdrojů financování,
 kontrolu vnitřních směrnic a jejich 

dodržování

 nedostatky v oblasti pracovních cest a 
jejich vyúčtování – nejedná se o závažná 
porušení, spíše o opakující se nedostatky 
v oblasti administrace – nepřesně nebo 
nedostatečně vyplněné cestovní příkazy, 
nesprávné zaokrouhlení celkové výše 
cestovních náhrad v souvislosti 
s krácením stravného, nerozepisování PC 
do více řádků, nedodržení lhůt pro předání 
vyúčtování PC apod.,

 kontrola dokladů – drobné nedostatky 
ve vyúčtování nákladů na telefony –
většinou souvisejí s hrazením 
nadlimitního čerpání ze strany 
zaměstnanců – nutnost ošetření postupu 
ve směrnici, stanovení adekvátní výše 
limitů pro jednotlivé zaměstnance, tisk a 
uchovávání dokumentace k vyúčtování 
hovorů

Odbor životního 
prostředí

 kontrolní činnost zaměřená 
na dodržování povinnosti dle ust. § 38 a 
39 z. č. 254/2001 Sb., o vodách, 
ve znění pozdějších předpisů

 kontrolní činnost dle z. č. 201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 
předpisů

 kontrolní činnost dle z. č. 185/2001 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů

3

7

5

8

4

7

 nedovolené vypouštění a úniky odpadních 
vod a závadných látek do vod povrchových 
a vod podzemních

 neplnění povinností provozovatelů zdrojů 
znečišťování (spalování paliva neurčeného 
výrobcem zdroje, provozování zdroje 
v rozporu s podmínkami pro jeho provoz)

 neplnění povinností původců odpadů 
(nesplnění ohlašovací povinnosti, nevedení 
evidence, neoznačení sběrných míst)

Odbor 
živnostenský

 z. č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, 
ve znění pozdějších předpisů

 z. č. 634/1992 Sb., o ochraně 
spotřebitele, ve znění pozdějších 
předpisů

65

6

36

4 ohlašovací povinnosti, označování 
provozoven
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 z. č. 353/2003 Sb., o spotřebních 
daních, ve znění pozdějších předpisů

 z. č. 307/2013 Sb., o povinném značení 
lihu, ve znění pozdějších předpisů

 z. č. 247/2006 Sb., o omezení provozu 
zastaváren a některých jiných 
provozoven v noční době, ve znění 
pozdějších předpisů

 z. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů

3

4

11

6

2

4

4

4




