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Informace o kontrolách dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů
za rok 2016

Odbor Předmět kontroly
Kontrolovaná osoba (počet)

Popis nejčastějších a nejzávažnějších nedostatků
fyzická osoba právnická osoba

Interní audit a 
kontrola

Veřejnosprávní kontrola poskytnutých dotací dle zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších 
předpisů

2 17

porušení některých ustanovení uzavřených smluv, např. 
samostatné evidence čerpání poskytnuté dotace, neoznačení 
veškerých příjmů a výdajů souvisejících s poskytnutou dotací, 
nesplnění účelu, drobné nedostatky při účtování

Správní a 
vnitřních věcí

Kontroly matričních úřadů ve správním obvodu – matriční 
agenda dle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu 
a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů

8
drobné nedostatky - nesprávné označení místa matriční události, 
neoznačené listiny, nesouhlasí podpisový vzor – opraveno 
v průběhu kontroly

Finanční a 
plánovací

Provozování pouze povolených výherních hracích přístrojů 
(dále jen „VHP“) dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích 
a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů

5
nepřítomnost osob odpovědných za zákaz vstupu osobám ml. 
18 let, nevyvěšení herního řádu nebo herního plánu, provoz VHP 
bez platného povolení

Školství, 
kultury a 
vnějších 
vztahů

Kontrola je prováděna podle zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
Kontroly byly zaměřeny na:
 kontrolu odstranění uložených nápravných opatření 

z předchozí kontroly,
 vedení účetnictví a výkaznictví dle zákona č. 563/1991

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
o kontrolu hospodaření s fondy účetní jednotky,
o kontrolu čerpání účelových dotací a příspěvků 

poskytnutých zřizovatelem,
o dodržování efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti 

operací,
o správnost a náležitosti účetních dokladů,
o evidence nákladů dle jednotlivých zdrojů 

financování,
 kontrolu vnitřních směrnic a jejich dodržování,
 kontrolu dodržování pracovněprávních předpisů a

předpisů k odměňování pracovníků ve veřejných 
službách a správě, včetně interních směrnic,

 zadávání veřejných zakázek,
 kontrolu vykazovaných údajů ve statistických výkazech 

škol a školských zařízení v návaznosti na přihlášky 
žáků,

11 příspěvkových 
organizací zřízených
městem Šumperkem
 3 mateřské školy
 5 základních škol
 SVČ a ZpDVPP 

Doris
 Městská knihovna
 Kino Oko

Závažné nedostatky nebyly kontrolou zjištěny.
Při kontrole hospodaření s fondy byly shledány nedostatky 
s tvorbou FKSP:
 stanovení chybného základu pro příděl do fondu → 

neoprávněné čerpání finančních prostředků zřizovatele 
(porušení rozpočtové kázně),

 příděl do fondu neodpovídal procentu stanovenému vyhl. 
o FKSP - neoprávněné čerpání finančních prostředků státního 
rozpočtu, další drobné nedostatky při účtování výdajů FKSP.

V oblasti vedení pokladny a náležitostí účetních dokladů se 
objevují drobné nedostatky:
 dodržování náležitostí dokladů a faktur v souvislosti se 

zákonem o účetnictví a zákonem o finanční kontrole,
 drobné nedostatky ve vyúčtování nákladů na telefony –

ve většině případů není ve směrnici ošetřeno hrazení 
nadlimitního čerpání ze strany zaměstnanců, stanovení 
adekvátní výše limitů, změny majitelů služebních čísel,

 v agendě cestovních příkazů a autodopravy, kdy se nejedná 
o závažná porušení, ale opakující se nepřesně vyplněné údaje 
v cestovních příkazech, nedodržení lhůt pro předání 
vyúčtování pracovní cesty, nepřesné zápisy do knihy jízd.

Při kontrole zadávání veřejných zakázek jedna organizace 
neprokázala dodržování podmínek stanovených Zásadami řízení 
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 kontrolu čerpání finančních prostředků ze státního 
rozpočtu.

příspěvkových organizací zřízených městem Šumperkem, čl. 15. 
U další organizace byly zjištěny pouze formální nedostatky.
Kontrolou vykazovaných údajů ve statistických výkazech škol a 
školských zařízení v návaznosti na přihlášky žáků byly u dvou 
organizací zjištěny drobné nedostatky v evidenci žáků.

Živnostenský

Kontrola dodržování povinností stanovených zákonem 
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění
pozdějších předpisů

53 29 ohlašovací povinnosti, označování provozoven

Kontrola dodržování povinností stanovených zákonem 
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění 
pozdějších předpisů

2 12

Kontrola dodržování povinností stanovených zákonem 
č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění 
pozdějších předpisů

0 3

Kontrola dodržování povinností stanovených zákonem 
č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění 
pozdějších přepisů

0 3

Kontrola dodržování povinností dle zákona č. 526/1990 
Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů

4 6

Životního 
prostředí

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů a zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů

66

 § 66, odst.2 písm. b) – nezabezpečení odpadů 
před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem

 § 66, odst.2 písm. a) – nevede v rozsahu a způsobem 
stanoveným zákonem o odpadech evidenci odpadů, nesplnění 
ohlašovací povinnosti za rok 2014, 2015

Kontrolní činnost zaměřená na dodržování povinností 
podle ust. § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, 
ve znění pozdějších předpisů a na dodržování rozhodnutí 
vydaných dle vodního zákona (§§ 8 a 30 vodního zákona)

1 3 únik závadných látek do vod povrchových

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

6 6
neplnění povinností provozovatelů zdrojů znečišťování (spalování 
paliva neurčeného výrobcem zdroje)

Kontrola výkonu mysliveckého hospodáře, dle zákona 
č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších 
předpisů

1




