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

OKP

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 uložených právními předpisy
upravujícími oblast pracovně právních vztahů, zadávání
veřejných zakázek.
Výsledky kontrol plnění opatření přijatých k nápravě
nedostatků.
Dodržování zákona o účetnictví a jeho prováděcích předpisů.

OM

Dodržování Zákon č. 256/2013 Sb. a zák. č. 183/2006 Sb.

provedeno
plánovaných
kontrol

38

1

Hospodaření s veřejnými prostředky poskytnutými ze
státního rozpočtu a z rozpočtu Jihomoravského kraje
15

OŠ

Využití poskytnuté finanční podpory z rozpočtových
prostředků Jihomoravského kraje ve formě dotace v rámci
dotačních programů Jihomoravského kraje Rozvoj materiálně
technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a
mládeže v roce 2015, Škola podporující zdraví v roce 2015,
"Do světa! 2015", Dotační program pro oblast protidrogových
aktivit pro rok 2015, Preventivní programy realizované
školami a školskými zařízeními v roce 2015, Dotační program
pro oblast prevence kriminality v roce 2015 a dále využití
neinvestiční finanční podpory - příspěvku na provoz
s účelovým určením příspěvkovým organizacím JMK v oblasti
školství na podporu práce s talentovanými žáky těchto škol za
jimi dosažené vynikající výsledky v ústředních a
mezinárodních kolech soutěží a přehlídek v zájmovém
vzdělávání, které se konaly ve školním roce 2013/2014

22

provedeno
kontrol nad
plán

4

nejčastější zjištění/nedostatky

nejzávažnější zjištění/nedostatky

příčiny zjištění/nedostatků

Porušení těch ustanovení zákona o finanční kontrole,
která definují základní požadavky na výkon řídící
předběžné, průběžné a následné kontroly.
Kontrolované osoby nepostupovaly v oblastech
činností, které mají upraveny vnitřními předpisy v
souladu s jejich nastavenými pravidly.
Nebylo prokázáno použití prostředků získaných
dosaženou úsporou daně z příjmů právnických osob.
V účetnictví nebylo zajištěno členění pro
transformaci účetního výsledku hospodaření před
zdaněním na daňový základ. Kontrolované osoby
neplnily povinnost provedení a prokázání provedení
inventarizace veškerého majetku a závazků.
Zvýšená frekvence chyb v účetních a jiných
evidencích byla zaznamenána při ověřování záznamů
o provedených operacích v oblasti vlastních činností
organizace. Zjištěny četné nedostatky v údajích
finančních, účetních nebo jiných výkazů, hlášení a
zpráv zapříčiněné uvedením informací, které
neodpovídaly skutečnosti.
Organizace použila prostředky peněnžního fondu na
jiný účel, než stanoví zákon.

Účetní závěrka ani její přílohy neposkytovaly spolehlivé
informace o všech zdrojích a použití finančních prostředků.
Použití finančních prostředků peněžního fondu na jiný účel, než
stanoví zákon. Kontrolované osoby neprokázaly, že při
inventarizaci zjistily skutečný stav majetku a závazků, a že
ověřily, zda skutečný stav majetku a závazků odpovídal stavu v
účetnictví. Nesprávné vymezení působnosti a odpovědnosti
činitelů systému finanční kontroly, nedostatky v udržování
vnitřního kontrolního systému. Sestavení rozpočtu, který
neodpovídal reálným potřebám; neposkytoval objektivní
argumentaci pro požadavky provozních potřeb příspěvkové
organizace. Nebyla provedena náprava protiprávního stavu
zjištěného provedenými veřejnosprávními kontrolami. Porušení
právní povinnosti, při níž došlo ke vzniku škody a k porušení
rozpočtové kázně. O čerpání prostředků na přímé výdaje na
vzdělávání nebylo účtováno odděleně v souladu s obecně
závaznými právními předpisy. Uskutečnění převodu prostředků z
rezervního fondu do investičního bez souhlasu zřizovatele.
Organizace neupozorňovala dlužníky o vzniku pohledávek po
lhůtě splatnosti a nevyzývala je k zaplacení v přiměřené lhůtě
prokazatelným způsobem; organizace nezabezpečila, aby
nedošlo k promlčení pohledávky. Organizace opakovaně vydala
hotovost z provozní pokladny, aniž doložila účel těchto výdajů a
v některých případech nedoložila rovněž skutečnost, komu byly
finanční prostředky z provozní pokladny vydány.

Nedostatky v údajích finančních, účetních nebo jiných
výkazů, hlášení a zpráv zapříčiněné uvedením informací,
které neodpovídaly skutečnosti. Nedodržování zákonných
pravidel při plnění daňových povinností. Porušování zásad
řádné správy a ochrany majetku předaného příspěvkové
organizaci k hospodaření. Vnitřní předpisy organizace byly
zpracovány a aplikovány v rozporu s právními předpisy,
nebyla prováděna jejich aktualizace v případě
legislativních změn. Nedodržení odděleného sledování
finančních prostředků účelových dotací v účetnictví, které
podléhají zúčtování. Byly porušeny zásady k opravám
nebo doplnění účetních záznamů, podle kterých nesmějí
vést účetní záznamy k neúplnosti, neprůkaznosti,
nesrozumitelnosti a nesprávnosti účetnictví. Nezaúčtování
nebo nezveřejnění událostí, které jsou důležité pro
hodnocení finanční a účetní pozice účetní jednotky.
Vedoucím orgánu veřejné správy nebyly vytvořeny
odpovídající podmínky pro dosažení vyšší účinnosti
vnitřního kontrolního systému. Porušení právní
povinnosti, při níž došlo ke vzniku škody nebo
neoprávněnému použití prostředků poskytnutých z
veřejného rozpočtu.

Zákon č. 256/2013 Sb. § 37, odst. d)

Zákon č. 256/2013 Sb. § 37, odst. d)

nová legislativa

V oblasti rozpočtu chybné čerpání finančních
prostředků poskytnutých na přímé výdaje na
vzdělávání; pochybení ve vypořádání dotací v rámci
prostředků ze státního rozpočtu; FKSP nejednoznačné stanovení podmínek směrnice,
rozpočtu FKSP
Nebyla zjištěna pochybení.

Nedostatky ve způsobu 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

Lidský faktor

OŠ

Dotační program: 1. Dotační program na činnost
národnostních menšin v JMK pro rok 2015,2. Podpora
sociálně znevýhodněných roms. ž. SŠ, studentů VOŠ a
konzervatoří - obd. září - prosinec 2015
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 2015/2016
prověření uskutečňovaných operací při hospodaření
s veřejnými prostředky v rámci dotačních řízení:
1) na
víceleté období na podporu a rozvoj poskytovatelů sociálních
služeb
2) v oblasti podpory
poskytování sociálních služeb (exMPSV)
OSV

prověření uskutečňovaných operací při hospodaření
s veřejnými prostředky v rámci dotačního řízení na jednoleté
období 2013 na podporu a rozvoj poskytovatelů sociálních
služeb (JLF 2013)
veřejnosprávní kontrola na místě u zřízených příspěvkových
organizací

Nebyla zjištěna pochybení.
4
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

4

47

27

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 označeny v souladu s dotační
smlouvou; neoprávněné zahrnutí některých položek
do provozních nákladů čerpaných z dotace a
nesprávné zaúčtování na nákladových účtech

nedostatečná kontrola výstupů ze školní matriky,
nedostatečná kontrola doporučení ŠPZ a statistických
výkazů

nesprávné nastavení systému a kontrolních mechanizmů

Nebyla zjištěna pochybení.
1
Organizace ve své směrnici použila odlišnou hranici
pro ocenění kategorie drobného dlouhodobého
majetku v rozporu s právním předpisem.
Nebyla zjištěna pochybení.

2

dotace ve vodním hospodářství (ze ZÚVH)

nedostatečné nastavení kontrolních mechanizmů

9
OŽP

dotace na hospodaření v lesích
dotace na EVVO
dotace v oblasti rozvoje venkova a zemědělství (PRV, PVV,
DPV)
Dodržení podmínek, za kterých byla poskytnuta dotace.

ORD

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

Kontrola dodržování podmínek OP VK

ORR

hospodaření s veřejnými prostředky poskytnutými z rozpočtu
Jihomoravského kraje ve formě dotace
kontrola hospodaření s veřejnými prostředky u příjemce
dotace z rozpočtu JMK
DP ČCK - Dotační program "Podpora udržování čistoty
cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v
Jihomoravském kraji v roce 2015,,
DP RC - Dotační program "Podpora rozvoje cyklistiky a
cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji 2015,,
ID - Individuální dotace
DPZP
kontrola hospodaření příspěvkových organizací

nesplnění předmětu příspěvku nebo obecných
podmínek pravidel
Nebyla zjištěna pochybení.

9
3

Chybně uvedené datum smlouvy na faktuře.

1

2

3
1

především chybná práce žadatele s pravidly na
poskytování podpory

Chybně uvedené datum smlouvy na faktuře.
Neúplná fotodokumentace projektu, nezajištění požadované
publicity projektu. Rozdíl mezi osobou s funkcí stavbyvedoucího
(technického dozoru) uvedenou ve smlouvě a skutečně tuto
funkci vykonávající.

přehlédnutí

Nebyla zjištěna pochybení.

31

13

nesplnění předmětu příspěvku nebo obecných podmínek
pravidel

2

Neúplná fotodokumentace projektu, nezajištění
požadované publicity projektu. Rozdíl mezi osobou s
funkcí stavbyvedoucího (technického dozoru)
uvedenou ve smlouvě a skutečně tuto funkci
vykonávající.
nenaplnění udržitelnosti dle podmínek OP VK
chybné nebo chybějící označení účetních dokladů
formulací o hrazení z dotace
Nebyla zjištěna pochybení.

nenaplnění udržitelnosti dle podmínek OP VK
nedoložení některých účetních dokladů

nedbalost

neznalost Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci OP VK
neseznámení odpovědných pracovníků příjemce dotace se
smlouvou o poskytnutí dotace

Nebyla zjištěna pochybení.
2
2
1
2
1

Nebyla zjištěna pochybení.
Nebyla zjištěna pochybení.
Nebyla zjištěna pochybení.
nedostatky byly zjištěny pouze v neúplné
provázanosti vlastních evidencí

vnitřní předpisy organizace neposkytují jednoznačný
výklad pro vedení evidencí mezi agendami
zpracovávanými více pracovníky

