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Informace o výsledcích veřejnosprávních kontrol za rok 2022 
 
 
Zaměstnanci oddělení rozpočtu a kontroly finančního odboru vykonali za rok 2022 celkem 
47 veřejnosprávních kontrol. V souladu se schváleným Plánem veřejnosprávních kontrol 
statutárního města Frýdek-Místek na rok 2022 bylo provedeno 29 kontrol u příspěvkových 
organizací zřízených městem a 17 u příjemců dotací. Mimořádná kontrola poskytnutých 
neinvestičních dotací v celkové výši 10.640.000 Kč byla v průběhu června a července vykonána 
u příjemce v oblasti sportu.  
 
V roce 2022 proběhly celkové kontroly hospodaření a prověření účinnosti vnitřního kontrolního 
systému za účetní období 2021 u 11 základních škol, 6 mateřských škol, základní umělecké školy 
a 5 sociálních zařízení. Z důvodu změny ve funkci ředitele, k níž došlo v průběhu roku 2022 
u dvou příspěvkových organizací, byla v těchto zařízeních veřejnosprávní kontrola provedena 
za delší časové období. V organizaci z oblasti sociálních služeb byl předmětem kontroly rok 2021 
a I. čtvrtletí 2022 a v základní škole rok 2021 včetně období leden až květen 2022. Následně se 
uskutečnily kontroly ve středisku volného času mládeže, 2 příspěvkových organizacích 
provozujících kulturní zařízení a v organizaci zaměřené na cestovní ruch v našem regionu.  
 
Výkonem veřejnosprávní kontroly u 18 příjemců, kterým byly poskytnuty dotace z rozpočtu města 
a jeho fondů v celkové výši 23.494.600 Kč (z toho 870.600 Kč investičních a 22.624.000 Kč 
neinvestičních), bylo ověřeno jejich použití v souladu s účelem a ostatními podmínkami smlouvy. 
U dvou příjemců kontrolní skupina zkonstatovala porušení rozpočtové kázně v celkové výši 
12.306 Kč. K jejímu dořešení bylo přistoupeno v souladu s ustanovením § 22 odst. 6 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
zasláním výzvy k vrácení neoprávněně použitých a zadržených peněžních prostředků 
ve stanovené lhůtě na účet města.  
 
Pochybení, zjištěná a popsaná v protokolech z vykonaných veřejnosprávních kontrol, byla 
nejčastěji důsledkem nedodržení účetních metod. Dále byly kontrolou hospodaření příspěvkových 
organizací opakovaně zjištěny nedostatky projevující se nesprávným nastavením vnitřního 
kontrolního systému, neprovedením inventarizace účtů rozvahy v plném rozsahu a chybováním 
při vyhotovení příslušné dokumentace. Poměrně častým kontrolním zjištěním bylo rovněž 
nedodržování povinností dle zákona o registru smluv. Jednalo se zejména o nezveřejnění smluv 
do 30 dnů od jejich uzavření.  
U jedné příspěvkové organizace bylo v rámci provedené veřejnosprávní kontroly zkonstatováno 
porušení právních přepisů s následkem vzniklé škody způsobené organizaci. Stanovení míry 
zavinění odpovědných osob na způsobené škodě bude předmětem dalšího postupu ředitele 
organizace a následně zřizovatele – Rady města Frýdku-Místku. 
 
Příspěvkové organizace ve stanoveném termínu písemně informovaly vedoucí kontrolních skupin 
o přijatých opatřeních k odstranění nedostatků zjištěných veřejnosprávní kontrolou.  
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