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Informace o výsledcích veřejnosprávních kontrol za rok 2021 
 
 
V souladu se schváleným Plánem veřejnosprávních kontrol statutárního města Frýdek-Místek 
na rok 2021 bylo v průběhu roku zaměstnanci oddělení rozpočtu a kontroly finančního odboru 
vykonáno celkem 40 veřejnosprávních kontrol. Z toho 31 kontrol příspěvkových organizací 
zřízených městem a 9 u příjemců neinvestičních dotací.  
 
Jelikož následkem situace způsobené pandemií koronaviru nebylo možno v předchozím roce 2020 
vykonat plánované veřejnosprávní kontroly za rok 2019 u 4 příspěvkových organizací, byly 
přesunuty do následujícího roku. V roce 2021 proběhly celkové kontroly hospodaření a prověření 
účinnosti vnitřního kontrolního systému za účetní období 2019 u 1 základní školy a 1 sociálního 
zařízení, za dvouleté období 2019–2020 u 1 základní školy a 1 mateřské školy. Kontrola 
hospodaření za bezprostředně předcházející účetní období roku 2020 byla vykonána u 11 
základních škol, základní umělecké školy a 5 mateřských škol. V oblasti sociálních služeb byla 
provedena kontrola v 6 zařízeních. Následně se kontroly uskutečnily ve středisku volného času 
mládeže, 2 příspěvkových organizacích provozujících kulturní zařízení a v organizaci z oblasti 
cestovního ruchu.  
 
Výkonem veřejnosprávní kontroly u 9 příjemců neinvestičních dotací poskytnutých z rozpočtu 
města za rok 2020 v celkové výši 25.736.000 Kč bylo ověřeno jejich použití v souladu s účelem 
a ostatními podmínkami smlouvy. Při těchto kontrolách bylo ve čtyřech případech zkonstatováno 
porušení rozpočtové kázně v celkové výši 556.440 Kč, které bylo dle ustanovení § 22 odst. 6 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů dořešeno zasláním výzvy k vrácení neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních 
prostředků ve stanovené lhůtě na účet města.  
 
Zjištěné nedostatky z provedených veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací lze 
charakterizovat jako více či méně se opakující pochybení v oblasti nastavení vnitřního kontrolního 
systému – chybějící podpisy odpovědných osob v rámci schvalovacích postupů, překročení 
stanovených finančních limitů, dále nedodržení účetních metod – například při zahájení 
odpisování nebo zatřídění dlouhodobého majetku do odpisových skupin, nezapojení fondu 
investic při pořízení nového majetku. Mezi častější zjištění patří rovněž nedůslednost 
při provádění inventarizace majetku a závazků a následné chybování při vystavování inventurních 
soupisů. Některé příspěvkové organizace neměly aktualizovány cenové kalkulace pronájmů 
uplatňované v rámci doplňkové činnosti. Poměrně častým kontrolním zjištěním byly nedostatky 
při dodržování povinností dle zákona o registru smluv. Jednalo se zejména o nezveřejnění smluv 
do 30 dnů od jejich uzavření a v neposlední řadě také drobnější pochybení při vyplácení nároků 
z cestovních náhrad. 
 
Příspěvkové organizace ve stanoveném termínu písemně informovaly vedoucí kontrolních skupin 
o přijatých opatřeních k odstranění nedostatků zjištěných veřejnosprávní kontrolou.  
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