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Veřejnosprávní kontroly p říspěvkových organizací provedené 
v roce 2012 

V období únor až prosinec 2012 bylo provedeno 7 veřejnosprávních kontrol u příspěvkových 
organizací, zřízených Statutárním městem Opava na základě pověření primátora SMO. Jednalo se o: 
4 samostatné základní školy, 1 základní a mateřská škola, Opavská kulturní organizace 
a Seniorcentrum Opava. Předmětem kontroly bylo hospodárné a efektivní vynakládání finančních 
prostředků, prověření funkčnosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému. Kontrolovaným obdobím 
byly roky 2010 a 2011. U Základní školy Šrámkova byly předmětem kontroly vybrané oblasti 
hospodaření na základě anonymních stížností.  
 
Podrobná zpráva o zjištěních byla předložena Radě města v rámci bodu 25/54 „Zpráva o činnosti 
oddělení kontroly“ dne 21.1.2013, pro účely schvalování účetních závěrek níže uvádím stru čné 
shrnutí výsledk ů kontrol p říspěvkových organizací provedených v roce 2012:    

1. Základní škola Otická 

Na základě provedené kontroly na vybraném vzorku dat a operací lze konstatovat, že činnost 
organizace byla na  dobré úrovni a byla jako celek realizována v souladu s platnou legislativou a 
interními akty řízení. 
Při kontrole nebyly shledány výdaje, které by bylo možné považovat za nehospodárné, 
netransparentní či neúčelně vynaložené. 

Výrok: činnost organizace s drobnými výhradami 

Dílčí nedostatky: 

• dokladová inventarizace nebyla prováděna řádně, 
• smlouva o nájmu byla uzavřena v rozporu se zřizovací listinou, 
• v pracovní smlouvě i v souběžně uzavřené dohodě o pracovní činnosti byl stejný druh 

vykonávané práce,  
• v dohodě o provedení práce byla stanovena a vyplacena odměna s hodinovou sazbou vyšší 

nad hranici stanovenou zřizovatelem, 
• čerpání FKSP v rozporu s vyhláškou o FKSP. 

2. Opavská kulturní organizace 

Výrok: činnost organizace  s výhradou 

Dílčí nedostatky: 

• bylo poukázáno na  nedostatky v oblasti organizace práce a řízení dle kapitoly 3 tohoto 
protokolu,  

• nenavazovaly stavy pokladní hotovosti u pokladního deníku a nesouhlasily se stavy v účetní 
rozvaze, podezřelá úprava pokladní hotovosti, 

• fyzický stav pokladny nesouhlasil se stavem v pokladní knize, 
• majetek umístěný v Domě umění nebyl označen – pochybnosti o průkazném provedení 

inventarizace, 
• výše nájemného ve smlouvách za účelem konání svatebních obřadů v Obecním domě 

neodpovídala platnému ceníku, 
• výběr a evidence příjmů za šatnu byl neprůkazný, 
• nebyla evidována ani zúčtována záloha, zaplacená zaměstnanci na cestovné,   
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• předběžná finanční kontrola nebyla prováděna řádně u vnitřních účetních dokladů, faktur, 
některých objednávek, u výdaje na cestovné, 

• u některých vnitřních předpisů chybělo schválení ředitelkou organizace, byla chybně uvedena 
jejich účinnost. 

3. Základní škola Englišova 

Na základě provedené kontroly na vybraném vzorku dat a operací lze konstatovat, že činnost 
organizace byla na velmi dobré úrovni a byla jako celek realizována v souladu s platnou legislativou a 
interními akty řízení. 
Při kontrole nebyly shledány výdaje, které by bylo možné považovat za nehospodárné, 
netransparentní či neúčelně vynaložené. 

Výrok: činnost organizace s drobnou výhradou 

Dílčí nedostatky: 

• nebyly sepsány nájemní smlouvy (školnický byt, zubní ordinace). 

 4. Seniorcentrum Opava 

Na základě provedené kontroly na vybraném vzorku dat a operací lze konstatovat, že činnost 
organizace byla na dobré úrovni a byla jako celek realizována v souladu s platnou legislativou a 
interními akty řízení. 
Při kontrole nebyly shledány výdaje, které by bylo možné považovat za nehospodárné, 
netransparentní či neúčelně vynaložené. 

Výrok: činnost organizace s drobnými výhradami 

Dílčí nedostatky: 

• neprůkazné účtování spořícího vkladového účtu s výpovědní lhůtou – účetní evidence nebyla 
oddělená, 

• chybné účtování finančního daru, 
• nepřehledné účtování investičního fondu a jeho krytí, 
• předběžná finanční kontrola nebyla prováděna řádně – u cestovních příkazů a pokladních 

dokladů, 
• nebyla vedena evidence přísně zúčtovatelných tiskopisů. 

5. ZŠ Šrámkova 

Na základě provedené kontroly uvedených oblastí hospodaření na vybraném vzorku dat a operací 
nebyly zjištěny nedostatky. 

6. Základní škola Ochranova 

Na základě provedené kontroly na vybraném vzorku dat a operací lze konstatovat, že činnost 
organizace byla na velmi dobré úrovni a byla jako celek realizována v souladu s platnou legislativou a 
interními akty řízení. 
Při kontrole nebyly shledány výdaje, které by bylo možné považovat za nehospodárné, 
netransparentní či neúčelně vynaložené. 

Výrok: činnost organizace s drobnou výhradou. 

Dílčí nedostatky: 
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• předběžná finanční kontrola nebyla prováděna řádně u některých výdajových pokladních 
dokladů, k proplácení cestovních příkazů,   

• dodatek uzavřen k již ukončené smlouvě, 
• dokladová inventarizace nebyla řádně podepsaná členy inventarizační komise. 

7. Základní škola a Mate řská škola Opava - Vávrovice 

Na základě provedené kontroly na vybraném vzorku dat a operací lze konstatovat, že činnost 
organizace byla na výborné úrovni a byla jako celek realizována v souladu s platnou legislativou a 
interními akty řízení. 
Při kontrole nebyly shledány výdaje, které by bylo možné považovat za nehospodárné, 
netransparentní či neúčelně vynaložené. 

Výrok: činnost organizace bez výhrad  

 

 
Za oddělení kontroly MMO 
Ing. Josef Hranec 
vedoucí oddělení 


