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Odbor kontroly, interního auditu a bezpečnosti v roce 2015 pracoval na tomto organ izačním uspořádáni: 

1. oddělení kontroly, 
2. samostatné pracoviště interního auditu dle zákona 320/2001 Sb., 
3. samostatná pracoviště bezpečnosti a řízení kvality. 

Od 1. 8. 2015 ukončil pracovní poměr Ing. Josef Hranec - vedoucí oddělení kontroly, od tohoto data 
do konce roku (dále ještě v 01/2016) byl snížený počet zaměstnanců oddělení kontroly na 3. 

Ad 1) činnost oddělení kontroly 

Oddělení kontroly zajišťuje tyto základní oblasti: 

I. vyřizování stížností, petic a podnětů občanů, 
li. finanční kontrolu dle zákona č. 320/2001 Sb., prováděnou u příspěvkových organizací zřízených 

SMO a dále u příjemců veřejné finanční podpory z rozpočtu SMO, 
Ill. zpracování roční zprávy o výsledcích finančních kontrol. 

Mezi další vykonávané činnosti v rámci oddělení patří koordinace činnosti pracovní skupiny pro řízení 
příspěvkových organizací, kdy činností pracovní skupiny byly v RMO dne 2. 12. 2015 schválené 
aktualizované Zásady vztahů orgánů SMO k PO. 
Oddělení kontroly pravidelně informuje o činností primátora a jednou ročně předkládá materiál na jednání 
RMO o své činnosti. 

I. Vyřizování stížností, petic a podnětů občanů 

V průběhu roku 2015 bylo oddělením kontroly přijato celkem 109 podání. Řešeno bylo celkem 99 stížností, 
5 petic, 2 podněty a 3 různá podání týkajících se vyřizování stížnosti. Postoupeno odborům a jiným 
institucím k přímému vyřízení bylo 12 podání. 

//. Finanční kontrola 

Dle zákona č. 320/2001 Sb., o tinančni Kontrole ve veřejné správě je prováděna u příspěvkových organizací 
zřízených SMO a dále u příjemců veřejné finanční podpory z rozpočtu SMO. 

11.!A Veřejnosprávní kontrola příspěvkových organizací 

V roce 2015 bylo provedeno 5 veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací na základě pověření 
primátora SMO. Předmětem kontroly bylo hospodárné a efektivní vynakládání finančních prostředků, 
prověření funkčnosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému. Kontrolovaným obdobím byly roky 2013 
a 2014. Z jednotlivých kontrol byly vyhotoveny a předány protokoly s kontrolním výrokem o provedené 
kontrole. Jednalo se o organizace: Základní a mateřská škola, Opava-Malé Hoštice (,,drobnými výhradami"), 
Základní škola Nový svět, Opava (,,bez výhrad"}, Základní škola Opava, Šrámkova 4 (,,s výhradou"), Základní 
škola Opava, Vrchní 19 (,,bez výhrad"), Městské lesy Opava (,,s drobnou výhradou"). 

11./B Veřejnosprávní kontrola příjemců veřejné finanční podpory 
V rámci těchto kontrol byla provedena kontrola všech organizací z oblasti grantů sportovních, kulturních, 
životního prostředí a EWO, u vybraných příjemců dotací na poskytování sociálních a souvisejících služeb 



a kontrola účelové dotace poskytnuté z rozpočtu SMO příjemcům - Naučíme naše děti sportovat, z. s. 
a HC Slezan Opava a.s. 

81. Kontrola grantů 

V roce 2015 byla provedena kontrola čerpání finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu SMO v roce 
2014 v rámci grantového systému - sportu, kultury, životní prostredí a EWO u všech příjemců v počtu 
162 dotací, na jejímž základě bylo vyhotoveno a předáno 159 protokolů o kontrole (3 projekty se 
nerealizovaly). 

Z provedené kontroly grantů byla vyhotovena Zpráva (včetně podrobného tabulkového zpracování výsledků 
kontrol u jednotlivých příjemců grantů v oblasti sportu, kultury, životního prostředí a EWO), která byla 
projednána s odpovědnými osobami, nově bylo vyúčtování grantů předkládáno přímo na oddělení kontroly 
(dle ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace), což znamenalo zvýšené nároky oddělení kontroly ve smyslu 
kontrolní a metodické pomoci příjemcům při přebírání vyúčtování. 

82. Kontrola sociálních dotací 

Byla provedena kontrola čerpání finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu SMO v roce 2014 
u 3 příjemců (Fond ohrožených dětí, Pečovatelská služba OASA, Vila Vančurova), kterým byla poskytnuta 
sociální dotace na realizaci 4 projektů (sociálních služeb), na jejímž základě byly vyhotoveny a předány 
3 protokoly o kontrole. Z provedené kontroly byla vyhotovena zpráva, která byla projednána s odborem 
sociálních věcí MMO. 

83. Kontrola účelové dotace poskytnuté z rozpočtu SMO příjemci - Naučíme naše děti sportovat, z.s. 

Předmětem kontroly bylo ověření plnění podmínek ze Smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové 
dotace z rozpočtu SMO v roce 2014 ze dne 18.12.2014 příjemci Naučíme naše děti sportovat, z.s. 

Kontrolou byly vyřazeny dva výdaje, u kterých nebylo možné uznat použití z dotace, vzhledem k celkové výši 
předložených dokladů přesahujících přijatou dotaci, nebylo toto bráno na zřetel. Dodatečně byl příjemcem 
doložen seznam o převzetí majetku pořízeného z dotace. 
Příjemce dotace splnil ve všech významných ohledech podmínky stanovené ve Smlouvě o poskytnutí 
účelové dotace z rozpočtu Statutárního města Opavy. 

84. Kontrola účelové dotace poskytnuté z rozpočtu SMO příjemci - HC Slezan Opava a.s. 
Předmětem kontroly bylo ověření plnění podmínek ze Smluv o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
Statutárního města Opavy mezi Statutárním městem Opava a HC Slezan Opava a.s.: na úhradu nákladů 
souvisejících se zajištěním provozu Sportovního centra mládeže HC Slezan Opava a.s., ve kterém je 
soustředěna příprava hokejistů ve sportovních třídách od žáčků po juniory v období roku 2013 a 2014. 

Kontrolou byl vyřazen výdaj, u kterého nebylo možné uznat použití z dotace, vzhledem k celkové výši 
předložených dokladů přesahujících přijatou dotaci, nebylo toto bráno na zřetel. Dodatečně byly příjemcem 
doloženy požadované dokumenty a vysvětlení k dotazům kontrolní skupiny. 
Příjemce dotace splnil ve všech významných ohledech podmínky stanovené ve Smlouvách o poskytnutí 
účelové dotace z rozpočtu Statutárního města Opavy. 

Ill. Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol 

Oddělení kontroly zpracovává každoročně souhrnnou roční zprávu o výsledcích finančních kontrol, kterou 
předkládá Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v termínu do 15. 2. následujícího roku. Zprávu 
o výsledcích finančních kontrol zpracovávají všechny příspěvkové organizace, zřizované Statutárním 
městem Opava a Statutární město, tyto jsou podkladem pro výše uvedenou souhrnnou zprávu. 

Ze souhrnné zprávy vyplývá, že finanční kontrola je ve Statutárním městě Opava zabezpečena na přiměřené 
a funkční úrovni a hlavní cíle finanční kontroly, dle ust. § 4 zákona č. 320/2001 Sb., jsou plněny. 



Ad 2) činnost interního auditu 

Interní audit je v rámci Statutárního města Opavy vykonáván v souladu s příslušným ustanovením Zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonu. Na základě ustanovení 
§ 30 výše uvedeného zákona byl zpracován a schválen plán činnosti intern iho auditu na rok 2015. 

V roce 2015 bylo provedeno celkem 9 auditních šetření. Z těchto 9 auditních šetřen í bylo 
5 plánovaných a 4 mimořádné. 

Plánované auditní šetření: 
Rámcové smlouvy 

- Vnitřní předpisy 

- Veřejné zakázky 
Cestovní příkazy 
Pohledávky po splatnosti 

Mimořádné auditní šetření: 
Demolice objektu MZ 
Městské části dodržování Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
Vedení agendy opatrovanců - finanční operace 
Sportovní granty 

Při provádění jednotlivých auditních šetření nebyla nalezena závažná systémová 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. 

Mimo výše uvedené audity se samostatné pracoviště interního auditu podílelo na veřejnosprávní kontrole 
u příjemce veřejných finančních prostředků HC Slezan Opava, a. s. Tato kontrola byla prováděná na základě 
rozhodnutí zastupitelstva města. 

Interní audit rovněž poskytoval konzultační a poradenskou činnosti pro ostatní odbory v rámci MMO. 

Ad 3) Bezpečnost a Řízení kvality 

Samostatná pracoviště bezpečnosti úřadu a řízení kvality v průběhu roku 2015 podílely na následujících 
aktivitách a činnostech: 

v aplikaci OneSoft udržováni a aktualizování evidencí: 
o Procesů, 

o Agend a činnostních rolí v Registru páv a povinností, 
o Organizace, 
o Zaměstnanci, 

o Rizik a opatření 
o Součástí udržování aktuální evidence je práce v rámci vzniklé pracovní skupiny pro řízení 

rizik 
v rámci systému „Řízení rizik": 

o byla aktualizována Směrnice pro řízení rizik, 
o činnosti spojené s pracovní skupinou pro „Řízení rizik", 

byla dokončena práce na evidenci Vnitřních předpisů úřadu - z důvodu, problému s dodavatelem 
SW se evidence průběžně neaktualizuje, 
v rámci naplnění ustanovení zákona o svobodném přístupu k informacím: 

o činnosti metodicko-konzultační skupiny pro vyřizování žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon"), 

o dopracováni vnitřního systému předávání informací a vyřizován í žádostí o informace dle 
zákona, včetně provedení anonymizace a následného zveřejňování, 

o proškolení starostů MČ v praktické aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím. 

aktivity v oblasti objektové bezpečnosti, v oblasti bezpečnosti informací s ohledem na ustanovení 
zákona o ochraně osobních údajů, 

- zpracování (ve spolupráci s firmou VIAVIS Ostrava) Analýzy aktiv úřadu, 
aktivity v oblasti bezpečnosti informací s ohledem na ustanovení zákona o ochraně osobních údajů, 
spolupráce s odborem INFO při provedení Auditu bezpečnosti. 



Mimo výše uvedené aktivity jsou plněny i další požadavky v oblasti bezpečnosti a řízení kvality ze strany 
tajemníka MMO. 

Mezi další vykonávané činnosti odboru kontroly, interního auditu a bezpečnosti je možné zařadit plnění 
úkolů v ústřední inventarizační komisi, spolupráce s odbory v rámci konzultační činnosti. 

Odbor KAB pravidelně informuje o činnosti primátora a jednou ročně předkládá materiál na jednání RMO 
o své činnosti. 

KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ V ROCE 2015: 

V roce 2015 disponoval odbor kontroly, interního auditu a bezpečnosti rozpočtem ve výši 589 tis. Kč. 

Částka ve výši 100 tis. Kč na náklady na externí posudky v roce 2015 nebyla čerpána. 

Částka ve výši 486 tis. Kč byla na konzultační, poradenské a právní služba v následujícím členění: 

140 tis. Kč 
ochrana osobních údajů - částka nebyla čerpána z důvodu návaznosti tohoto materiálu na analýzu 

aktiv, která byla provedena v závěru roku 2015 

200 tis. Kč. 
analýza aktiv SMO - částka byla čerpána ve výši 229,9 tis. Kč na zpracování analýzy aktiv úřadu -
součástí dodávky služby bylo zmapování jednotlivých, zejména informačních aktiv úřadu za účasti všech 
vedoucích odborů MMO, ohodnocení a určení vlastníků těchto identifikovaných aktiv, tento výstup bude 
jedním z podkladů pro identifikování rizik souvisejících s těmito aktivy. 

140 tis. Kč 
kybernetický zákon - částka nebyla čerpána z toho důvodu, že se kybernetický zákon bezprostředně 
nevztahuje na ÚSC, nicméně se očekává novelizace zákona a po ní bude vztah k ÚSC znovu 
přehodnocen 

6 tis. Kč 
bylo čerpáno na pohoštění a dary 

Zbývající částka ve výši 3 tis. Kč byla čerpána na nákup kancelářských potřeb. 

Zpracovali: 
Funkce: 
Dne: 

fl~v1c:t / 
Ing. Pavla Rucká 
vedoucí oddělení kontroly, 
13.04.2016 


