Vyhodnocení kontrol vykonaných v samostatné působnosti – I. pololetí roku 2015
Předmět kontroly

OKP

OM

Dodržování zásad při nakládání s veřejnými prostředky v
oblasti majetku.
Hospodaření s prostředky veřejné finanční podpory – účelový
příspěvek na provoz, transfery.
Dodržování zákonných podmínek pro zajištění plnění
daňových povinností.
Zavedení a funkce vnitřních kontrolních mechanizmů.
Dodržování povinností uloženými právními předpisy
upravujícími oblast pracovně právních vztahů, zadávání
veřejných zakázek.

Dodržování zákona č. 256/2013 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb.

provedeno
plánovaných
kontrol

42

provedeno
kontrol nad
plán

3

28

OŠ

OZ

OSV

individuální dotace
kontrola hospodaření příspěvkových organizací
kontrola hospodaření s veřejnými prostředky u příjemce
dotace z rozpočtu JMK
veřejnosprávní kontrola na místě – Dotační program DP ČCK
2015
veřejnosprávní kontrola na místě – Dotační program DP RC
2015
- Kontrola dodržování obecně závazných právních předpisů
hodpodaření školních jídelen a efektivního vynakládání
prostředků ze státního rozpočtu v oblasti školního stravování
- Hospodaření s veřejnými prostředky poskytnutými ze
státního rozpočtu a z rozpočtu Jihomoravského kraje
- Dodržování podmínek pro čerpání finanční dotace
poskytované na vzdělávání dle § 160 a § 161 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
ve vztahu k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami za
období školního roku 2014/2015
- Dotační program: 1. Financování asistentů pead. pro děti,
žáky a studenty se sociálním znevýhodněním, 2. Podpora
sociálně znevýhodněných roms. ž. SŠ, studentů VOŠ a
konzervatoří

hospodaření příspěvkových organizací
prověření uskutečňovaných operací při hospodaření
s veřejnými prostředky v rámci dotačního řízení na víceleté
období na podporu a rozvoj poskytovatelů sociálních služeb

nejzávažnější zjištění/nedostatky

příčiny zjištění/nedostatků

Nerespektování požadavků na organizační zajištění a
způsob provedení inventarizace majetku a závazků
podle vyhlášky o inventarizaci.
Nedodržení podmínek při plnění nároků vyplývajících
z pracovněprávních vztahů.
Porušení zásady transparentnosti, rovného zacházení
a zákazu diskriminace při zadávání VZ malého
rozsahu.
Nerespektování pokynů vydaných zřizovatelem.
Nedostatky ve funkci a účinnosti systému řídící
kontroly.

Porušení právní povinnosti, při níž došlo ke vzniku škody a k
porušení rozpočtové kázně.
Nedodržování zásad, které stanoví hlavní cíle finanční kontrolyriziko nehospodárného a neefektivního nakládání s veřejnými
prostředky.
Nedodržování účetních zásad s negativním dopadem na
poskytování informací o finanční situaci, výkonnosti a peněžních
tocích ÚJ.
Nedodržování pravidel, která upravují financování přímých výdajů
na vzdělávání.
Porušení podmínek stanovených smlouvou o poskytnutí dotace,
neplnění účelu dotace.
Nedodržování zákonem daných pravidel při plnění daňových
povinností.
Zákon č. 256/2013 Sb. § 37, odst. d)

Nedostatky ve funkci a účinnosti vnitřních kontrolních
mechanizmů příspěvkových organizací.
Porušování zásad řádné správy a ochrany majetku
předaného příspěvkové organizaci k hospodaření.
Nerespektování účetních zásad s důsledkem zpochybnění
věrného zobrazení položek účetní závěrky a finanční
situace účetní jednotky.
Kontrolované osoby neměly vytvořena kritéria měřitelnosti
pro skutečnou ekonomickou spotřebu zdrojů k zajišťování
určených cílů.
Neprovedení řádné inventarizace majetku a závazků,
jiných aktiv a jiných pasiv.
Nedodržování zákonných pravidel k plnění daňových
povinností.
nová legislativa

nedodržení pravidel OP VK, nedodržení smlouvy o realizaci

nedostatečné nastudování pravidel OP VK a smlouvy o
realizaci projektu

Zákon č. 256/2013 Sb. § 37, odst. d)

1

veřejnosprávní kontrola na místě - Operační program Vzdělávání pro konkureceschopnost

ORR

nejčastější zjištění/nedostatky

6
1
1

nedodržení pravidel OP VK - chybné doložení
interních směrnic, nedoložení orginálů dokumentů,
nehospodárné a neúčelné využívání veřejných
prostředků, nedodržení smlouvy o realizaci,
nenaplnění monitorovacích indikátorů
Nebyla zjištěna pochybení.
Nebyla zjištěna pochybení.
Nebyla zjištěna pochybení.
Nebyla zjištěna pochybení.

2

Nebyla zjištěna pochybení.

1

22

- V oblasti rozpočtu chybné čerpání finančních
prostředků poskytnutých na přímé výdaje na
vzdělávání; dále porušení pravidel stanovených
vnitřní směrnicí školy. Nehospodárné využití
finančních prostředků.
Porušení ustanovení § 2 písm. j) zákona č. 89/1995
Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších
předpisů; neoprávněné čerpání finančních prostředků
z dotace poskytované na vzdělávání

2

Nebyla zjištěna pochybení.

15

5

Na dokladech nebyla uvedena věta "hrazeno z dotace
JMK ve výši…Kč"; organizace neměly originály prvotních
dokladů - výpisů z banky vztahujících se k výplatě
mzdových prostředků označeny v souladu s dotační
smlouvou; výpisy z účtu vztahující se k výplatám mezd
nebyly označeny jako čerpání z dotačních zdrojů kraje

- V oblasti § 8 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví lidský faktor, nedostatečná kontrola doporučení ŠPZ a
neúplné, neprůkazné vedení účetnictví; nedostatky ve způsobu školní matriky
čerpání Fondu kultruních a sociálních potřeb dle § 4 odst. 2
vyhlášky 114/ 2002 Sb; dále porušení rozpočtové kázně ve smyslu
ustanovení § 22 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů
- Neoprávněné čerpání
finančních prostředků z dotace poskytované na vzdělávání

Na dokladech nebyla uvedena věta "hrazeno z dotace JMK ve
výši…Kč"; organizace neměly originály prvotních dokladů - výpisů
z banky vztahujících se k výplatě mzdových prostředků označeny v
souladu s dotační smlouvou; výpisy z účtu vztahující se k výplatám
mezd nebyly označeny jako čerpání z dotačních zdrojů kraje

nesprávné nastavení systému a kontrolních mechanizmů

OSV

veřejnosprávní kontrola na místě

2

OŽP

dotace ve vodním hospodářství (ze ZÚVH)
dotace na hospodaření v lesích
dodržení podmínek, za kterých byla poskytnuta dotace,

ORD

Organizace proplatila cestovní příkazy bez řádné
průkaznosti jejich věcného plnění a identifikace.
Při
provádění vnitřní kontroly v organizaci byly zpracovány
protokoly o jejich průběhu tak, že z nich nebylo zjevné, co
bylo předmětem kontroly, nepopisovaly zjištěný stav a
neporovnávaly jej se stavem žádoucím a v případě
zjištěných nedostatků nebyla uložená nápravná opatření.

Organizace proplatila cestovní příkazy bez řádné průkaznosti jejich
nedostatečné nastavení kontrolních mechanizmů
věcného plnění a identifikace; Při provádění vnitřní kontroly
v organizaci byly zpracovány protokoly o jejich průběhu tak, že z nich
nebylo zjevné, co bylo předmětem kontroly, nepopisovaly zjištěný stav
a neporovnávaly jej se stavem žádoucím a v případě zjištěných
nedostatků nebyla uložená nápravná opatření.

6

Nebyla zjištěna pochybení.

28

nesplnění předmětu příspěvku nebo obecných podmínek nesplnění předmětu příspěvku nebo obecných podmínek pravidel
pravidel

1

Nebyla zjištěna pochybení.

naplňování hlavního předmětu činnosti SÚS JMK,
hospodárnost a účelnost vynakládaných prostředků organizací

kontrolovaná dokumentace byla shledána jako
neúplná
2

především chybná práce žadatele s pravidly na poskytování
podpory

porušení § 6 vyhlášky č. 104/1997 - nedodržení termínu běžných nedbalost či neznalost
prohlídek komunikace

