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Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2014- Statutární město Opava 

(dále jen SMO) 

1) Zhodnocení výsledků řídícího kontrolního systému, výsledky interního auditu a přiměřenosti 
a účinnosti vnitřního kontrolního systému 

a) Zajištění vnitřního kontrolního systému 

Vnitřní kontrolní systém je zajištěn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. , o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů a s vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční 
kontrole ve veřejné správě zavedením řídící kontroly, veřejnosprávní kontroly a interního auditu. 

Řídící kontrola je zajišťována odpovědnými vedoucími zaměstnanci jako součást vnitřního řízení organizace. 

Sytém řídící kontroly je popsán v Kontrolním řádu , který nabyl účinnosti k 1.6.201 O. V rámci finanční kontroly 
byli určení příkazci operací, správci rozpočtů a hlavní účetní s vymezením jejich pravomocí a odpovědností. 
Byl stanoven postup uskutečňování předběžné a následné řídící kontroly s vymezení vedoucích a ostatních 
zaměstnanců , kteří se na těchto kontrolách podílejí včetně zástupců pro případ jejich nepřítomnosti. 

V roce 2014 byla průběžně hodnocena funkčnost a účinnost vnitřního kontrolního systému, případné 
nedostatky byly odstraňovány . 

b) Interní audit 

Práva a povinnosti a odpovědnost interního auditu je vymezena Statutem interního auditu. Statut auditorské 
činnosti je platný pro všechny činnosti , které se týkají zejména objektivního přezkoumávání a vyhodnocování 
vnitřního kontrolního systému SMO. Cílem interního auditu je pomáhat vedení SMO při efektivním plnění 
jeho úkolů a podpora kontrolních systémů. Interní audit je nahrazen u příspěvkových organizací SMO 
veřejnosprávní kontrolou. 

Činnost interního auditu v rámci Magistrátu města Opavy se řídí příslušnými ustanoveními Zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů . V souladu s tímto 
zákonem byl zpracován plán činností na rok 2014, na jehož základě byly provedeny jednotlivé auditní 
šetření. 

V roce 2014 bylo provedeno celkem 9 auditních šetřen í. Z těchto 9 auditních šetření bylo 
6 plánovaných a 3 mimořádné . 

Plánované auditní šetření: 
Cestovní příkazy - cílem bylo prověření dodržování ustanovení Směrnice pro poskytování 
cestovních náhrad, prověření dodržování ustanovení Zákoníku práce. 
Pohledávky po splatnosti - cílem bylo prověření systému práce s pohledávkami v letech 2007 a 2008 
na odboru DOPR. 
Městská policie - následný interní audit, jehož cílem bylo prověření realizace doporučení 
z provedeného interního auditu v roce 2012. 
Finanční příjmy na základě smluvního vztahu - cílem bylo prověření finančních příjmů, které byly 
realizovány na základě uzavřeného smluvního vztahu schváleného příslušným orgánem města . 



Návaznost objednávek a fakturace - následný interní audit, jehož cílem bylo prověření realizace 
doporučení z provedeného interního auditu v roce 2013. 
Veřejné zakázky malého rozsahu - cilem bylo prověření postupu na vybraných odborech MMO při 
zadávání a hodnoceni veřejných zakázek malého rozsahu v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb. , 
o veřejných zakázkách a v souladu s platnými vnitřními předpisy. 

Mimořádné auditní šetření : 
Pronájem KD Na Rybníčku- cílem bylo prověření postupu na vybraných odborech Magistrátu města 
Opavy v souvislosti s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem KD Na Rybníčku. 
Projekt EPC -cílem bylo prověření postupu při zadávání a realizaci veřejné zakázky na poskytování 
energetických služeb se zaručenou úsporou- tzv. projekt EPC. 
Pronájem Café Kramer - cílem bylo prověření postupu na vybraných odborech Magistrátu města 
Opavy v souvislosti s uzavřením nájemní smlouvy s provozovatelem kavárny Café Kramer. 

Při provádění jednotlivých auditních šetření nebyly nalezeny závažné systémové pochybení. Drobná 
pochybení, která byla odhalena, byla odstraněna buď přímo při provádění samotného auditního šetření , 

případně v rámci přijatých doporučení. 

Závěrečné zprávy z provedených interních auditů byly řádně projednány s vedoucími příslušných 

auditovaných odborů . S výsledky jednotlivých auditních šetření byl v souladu se zákonem seznámen 
primátor města jako vedoucí orgánu veřejné správy. Kompletní auditní spisy jsou založeny v kanceláři 
interního auditora. 
Interní audit rovněž poskytoval konzultační a poradenskou činnosti pro ostatní odbory v rámci MMO. 

2) Zhodnocení výsledků veřejnosprávních kontrol vykonávaných podle § 9 zákona o finanční 

kontrole 

Veřejnosprávní kontroly vykonává podle tohoto zákona oddělení kontroly, odboru kontroly, interního auditu 
a bezpečnosti Magistrátu města Opavy. Oddělením kontroly bylo provedeno 6 veřejnosprávních kontrol 
příspěvkových organizací zřízených SMO. Jednalo se o ZŠ B. Němcové, ZŠ Ed. Beneše, ZŠ Kylešovice, 
ZŠ Mařádkova, ZŠ Riegrova a Seniorcentrum Opava. Na základě provedených kontrol na vybraném vzorku 
dat a operací bylo možné konstatovat, že činnost organizací byla na dobré úrovni a byla realizována až na 
několik určitých pochybení v souladu s platnou legislativou a interními akty řízení. Z provedených kontrol byl 
vypracován protokol, se kterým byli seznámeni vedoucí příspěvkových organizací a vedoucí zaměstnanci 
dotčených odborů MMO a primátor SMO. Opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole byla 
plněna. Pro zlepšení funkčnosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému byla dále v protokolech uváděna 
doporučení , ke kterým bylo možno přijmout odpovídající opatření. 

Dále byla provedena kontrola finančních prostředků poskytnutých v rámci veřejné finanční podpory 
z rozpočtu SMO v roce 2014 v rámci sociálních dotací, a to u 24 subjektů v celkové výši 14 161 ,67 tis. Kč. 

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky, které by měly za následek vrácení účelové dotace, příp . její části. 

Bylo zkontrolováno čerpání finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu SMO v roce 2014 v rámci 
grantového systému - sport, kultura, životní prostředí a EWO u 143 příjemců dotací v celkové výši 
4 531 ,80 tis. Kč. Jednalo se o 73 dotací na sportovní granty v celkovém objemu 2.231,80 tis. Kč, 57 dotací 
na kulturní granty v celkovém objemu 1 800, 00 tis. Kč, 13 dotací na životní prostředí a EWO v celkovém 
objemu 550,00 tis. Kč. 

Kontrolou bylo zjištěno v 1 případě porušení rozpočtové kázně ve výši 4 755,- Kč z důvodu nedodání 
účetního dokladu. 

Dále byla provedena kontrola účelové dotace poskytnuté z rozpočtu SMO příjemci Dolní oblast Vítkovice 
ve výši 250 000, - Kč. Po dodatečném doložení požadovaných dokumentů příjemce splnil ve všech 
významných ohledech podmínky stanovené ve Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
Statutárního města Opavy. 
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3) Uvedení hlavních nedostatků, které v hodnoceném období nepříznivě ovlivnily činnost orgánu 
veřejné správy včetně stručné charakteristiky jejich hlavních příčin: 

V roce 2014 byl na základě kontrol u projektů spolufinancovaných z EU, provedených Regionální radou 
soudržnosti Moravskoslezsko nařízen odvod za porušení rozpočtové kázně a penále za porušení rozpočtové 
kázně u následujícího projektu: 

Cyklostezska č. 55 Velké Hoštice - Krnov: 
odvod za porušení rozpočtové kázně: 33.072,00 Kč 
penále: 31.488,00 Kč (na základě žádosti bylo prominuto) 

4) Informace o finančních kontrolách vykonaných podle vyhlášených mezinárodních smluv podle 
§ 24 zákona o finanční kontrole 

V roce 2014 nebyla v působnosti SMO provedena finanční kontrola dle mezinárodních smluv v souladu 
s ustanovením§ 24 odst. 5 zákona o finanční kontrole. 

5) Přehled a charakteristika opatření přijatých primátorem SMO 

Primátor SMO je průběžně informován o finanční kontrole prostřednictvím pravidelných zpráv o činnosti 
odboru kontroly, interního auditu a bezpečnosti . Opatření jsou přijímána ke všem zjištěním na základě 
výsledku jednotlivých kontrol. 

6) Souhrnné hodnocení 

Finanční kontrola je ve Statutárním městě Opava zabezpečována na přiměřené funkční úrovni a hlavní cíle 
finanční kontroly, dle ust. § 4 zákona č. 320/2001 Sb., jsou plněny. 

/ 

Ing. Josef Hranec 
vedoucí oddělení kontroly 
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