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1. Identifikace příspěvkové organizace 

Název: Základní a mateřská škola Žleby 

Právní forma: příspěvková organizace 

Adresa: Školní 190, 285 61 Žleby 

IČ: 70989753 

Statutární orgán: Mgr. Irena Marousková (ředitelka) 

 

Poslání příspěvkové organizace dle zřizovací listiny 

 

 Hlavní činností a také posláním příspěvkové organizace (dále jen PO) je zejména 

zajištění základního vzdělávání v souladu s cíli základního vzdělávání dle § 33, §36, 

§111 a §119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlášky 48/2005 Sb., o základním 

vzdělávání a o některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění 

pozdějších předpisů. Zájmové vzdělávání žáků se uskutečňuje ve školní družině v 

souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb.,  

o zájmovém vzdělávání. Dále je posláním kontrolované PO zajištění školního stravování. 

 

Kontrolní skupině byla předložena: 

 Zřizovací listina ze dne 12. 10. 2009 

2. Výčet interních směrnic, kterým podléhá činnost PO 

Níže je uveden výčet interních směrnic, kterým podléhá činnost PO. Jedná se o směrnice, 

které byly kontrolní skupině Expirit předloženy. 

1. Spisový a skartační řád č. 1/2007 (platnost od 1. 9. 2007) 

2. Zásady provozního řádu základní školy č. j. Provoz-1/2015 (platnost od 28. 8. 2016) 

Přílohou je  Platový řád, č. j. PŘ-1/2015 (aktualizace k 1. 1. 2015) 

3. Organizační struktura základní školy (platnost od 1. 5. 2009) 

Přílohou je Seznam pracovníků ZŠ a MŠ na období 2015 – 2016 (platnost  

od 1. 1. 2015) 

Přílohou jsou Pracovní úvazky zaměstnanců ZŠ a MŠ Žleby na období 2015 – 

2016 (platnost od 1. 1. 2015) 

Přílohou je Zařazení do platové třídy, osobní příplatky (platnost od 1. 9. 2015  

následně pak od 1. 1. 2016) 

4. Vnitroorganizační účetní směrnice č. 2 (platnost od 1. 1. 2004) 

5. Dodatek vnitroorganizační účetní směrnice č. 2 (platnost od 1. 1. 2016)  

6. Směrnice obecně – hospodářská – oběh účetních dokladů PO – ZŠ a MŠ Žleby 

(platnost od 7. 9. 2007) 
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7. Vnitřní kontrolní systém (platnost od 1. 9. 2015) 

8. Kontrolní systém a hospitační činnost ředitele školy (platnost od 1. 9. 2015) 

9. Seznam pracovníků ZŠ a MŠ Žleby (souhlas s bezhotovostním vyplácením platu) 

10. Seznam žáků za školní rok 2014 – 2015, 2015 – 2016 

11. Účetní směrnice, vyúčtování daně zálohové a srážkové – FÚ (platnost od 1. 7. 2009) 

12. Směrnice k tvorbě a nakládání s fondy (platnost od 1. 9. 2015) 
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1.  

3. Ekonomický rozbor financování činností organizace, rozbor 
nákladů a výnosů, vyhodnocení ekonomiky vybraných činností 
PO 

V rámci dané kapitoly došlo k ověření oprávněnosti nákladů, zda odpovídají poslání  

a zaměření PO uvedenému v její zřizovací listině a následných dodatcích. Dále je kapitola  

č. 3 zaměřena na zhodnocení finanční situace PO včetně hospodaření s jejich fondy, mezi 

něž patří rezervní fond, investiční fond a fond kulturních a sociálních potřeb. Fond odměn 

nebyl  

v roce 2015 tvořen. Kapitola č. 3 je také zaměřena na ověření správnosti vyúčtování  

a vyplácení cestovních náhrad v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce  

a vyhláškou MPSV upravující výši cestovních náhrad. 

 

Oprávněnost nákladů a výnosů PO 

Byl ověřen soulad nákladů a výnosů s posláním a zaměřením organizace a rovněž také se 

zřizovací listinou, kdy náklady a výnosy dle sestaveného výkazu zisku a ztráty odpovídal 

poslání PO uvedenému ve zřizovací listině a následných dodatcích. 

Vykázané náklady PO v roce 2015: 

Náklady hlavní činnosti, které vznikly při hospodaření příspěvkové organizace základní škola 

a mateřská škola Žleby v roce 2015, byly následující: 

o mzdové náklady, 

o zákonné sociální pojištění, 

o jiné sociální náklady, 

o spotřeba materiálu, 

o spotřeba energie, 

o opravy a udržování, 

o cestovné, 

o ostatní služby, 

o jiné daně a poplatky, 

o dary a jiná bezúplatná předání, 

o odpisy dlouhodobého majetku. 

Pro přehlednost výše jednotlivých nákladů, jsou vybrané uvedeny níže v tabulce s vyčíslením 

podílu jednotlivých druhů nákladů na celkových nákladech PO v roce 2014 a v roce 2015  

s vykázáním procentuální změny nákladů. 
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Položka  

Hl. 
činnost 
2015 (v 
tis. Kč) 

Vedl. 
činnost 
2015 (v 
tis. Kč) 

Hl. 
činnost 
2014 (v 
tis. Kč) 

Vedl. 
činnost 
2014 (v 
tis. Kč) % změna 

Mzdové náklady 5 248,857  5 061,012  3,59% 

Zákonné sociální pojištění 1 718,693  1 655,527  3,68% 

Jiné sociální náklady 6,857  4,756  30,64% 

Spotřeba materiálu 708,367  693,348  72,68% 

Spotřeba energie 687,916  617,419  - 0,25% 

Opravy a udržování 76,345  134,578  - 0,48% 

Cestovné 13,496  6,902  16,86% 

Ostatní služby 264,303  248,125  6,12% 

Jiné daně a poplatky 1,321  4,801  -72,48% 

Dary a jiná bezúplatná 
předání 

2,288  0,383  597,39% 

Odpisy dlouhodobého 
majetku 

16,138  16,138  0,00% 

 

Mzdové náklady představují nejvyšší položku celkových nákladů. Druhou největší složkou 

celkových nákladů jsou pak náklady na zákonné sociální pojištění. Tyto náklady vznikají  

v přímé souvislosti se mzdovými náklady. V rámci nákladových položek nastala oproti roku 

2014 největší změna v roce 2015 u nákladové položky „dary a jiná bezúplatná předání“. V 

roce 2015 byly vyplaceny dary k výročí za odpracované roky. V roce 2014 dary k výročí 

poskytnuty nebyly. 

Vykázané výnosy PO v roce 2015: 

Výnosy hlavní činnosti, které vznikly při hospodaření základní školy Lužec nad Vltavou v 

roce 2015, byly následující: 

o výnosy z prodeje služeb, 

o výnosy z prodeje vlastních výrobků, 

o kurzové zisky, 

o výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů. 

Pro přehlednost výše jednotlivých výnosů, jsou vybrané uvedeny níže v tabulce s vyčíslením 

podílu jednotlivých druhů výnosů na celkových výnosech PO v roce 2014 a v roce 2015 s 

vykázáním procentuální změny výnosů. 

Položka  

Hl. 
činnost 
2015 (v 
tis. Kč) 

Vedl. 
činnost  
2015 (v 
tis. Kč) 

Hl. 
činnost 
2014 (v 
tis. Kč) 

Vedl. 
činnost 
2014 (v 
tis. Kč) 

% 
změna 

Výnosy z prodeje služeb 85,724  80,757  106,15% 

Výnosy z prodeje vlastních 
výrobků 

416,850  409,065  101,90% 

Kurzové zisky 2,033  2,077  -2,11% 
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Výnosy vybraných místních 
vládních institucí z transferů 

8 494,737  8 357,356  101,64% 

 

Nejvýznamnější položkou ve výkazu zisku a ztrát základní školy zaujímají příspěvky a dotace 

na provoz. Výše příspěvků a dotací na provoz překročila 94 % celkových výnosů. Tato 

položka se skládá ze dvou zdrojů. Jsou to dotace na provoz a mzdové náklady od 

zřizovatele a dotace od krajského úřadu na přímé výdaje na vzdělání. 

Výsledek hospodaření 

Výsledek hospodaření za hlavní činnost ukazuje níže uvedená tabulka. 

Položka Rok 2015 

Celkové náklady 8 816 105,93 Kč 

Celkové výnosy 8 999 419,42 Kč 

VH celkem  
183 313,49 

Kč 

  

 

Výsledek hospodaření z běžné činnosti byl v roce 2015 ziskový. PO v roce 2015 vykázala 

zisk ve výši 183 313,49 Kč. 

 

Soulad hlavní knihy se zřizovací listinou: 

Na základě výše uvedeného byl ověřen soulad nákladů a výnosů s posláním a zaměřením 

organizace a rovněž také se zřizovací listinou, kdy náklady a výnosy dle sestaveného výkazu 

zisku a ztráty odpovídaly poslání PO uvedenému ve zřizovací listině a následných dodatcích. 

 

Hospodaření PO se zřizovanými fondy 

V rámci kontroly na místě došlo k ověření vedené agendy jednotlivých fondů zřizovaných 

PO. 

 Fond investic – investiční fond (SÚ č. 416) 

o Počáteční stav k 1. 1. 2015 byl ve výši 40 255,00 Kč (dle rozvahy) a konečný stav  

k 31. 12. 2015 byl ve výši 56 393,00 Kč.  

o Investiční fond byl v roce 2015 tvořen pouze z výše odpisů dlouhodobého majetku,  

tj. ve výši 16 138,00 Kč. 

 Ověřen soulad s celkovou výši odpisů uvedenou v roční uzávěrce 2015. 

o K čerpání fondu dle předložených podkladů v roce 2015 nedošlo. 

o Účtování o investičním fondu probíhá v souladu s platnými právními předpisy. 

 

 Rezervní fond  

SÚ č. 413 
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o Počáteční stav k 1. 1. 2015 ve výši 117 905,37 Kč. 

o Konečný stav k 31. 12. 2015 ve výši 457 975,78 Kč.  

 

 

o Tvorba fondu byla v roce 2015 provedena ze zlepšeného výsledku hospodaření. 

o K čerpání fondu v roce 2015 nedošlo. 

o Účtování o rezervním fondu probíhá v souladu s platnými právními předpisy. 

 

 Fond kulturních a sociálních potřeb (SÚ č. 412) 

o Upraven interní směrnicí s názvem „Směrnice k tvorbě a nakládání s fondy“ (platnost 

od 1. 9. 2015). 

o BÚ FKSP č. 163005690/0600. 

o Počáteční stav k 1. 1. 2015 byl ve výši 75 704,03 Kč.  

o Tvorba fondu byla v roce 2015 ve výši 1 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na 

platy a náhrady platů, tzn. ve výši 52 488,57 Kč. 

o Čerpání fondu bylo v roce 2015 v celkové výši 80 616,00 Kč. Z toho na stravování 

18 187,00 Kč, na rekreaci 12 600,00 Kč, na kulturu, tělovýchovu a sport 29 180,00 

Kč, sociální výpomoci a půjčky 19 649,00 Kč, poskytnuté peněžní dary 1 000,00 Kč.  

o Konečný stav k 31. 12. 2015 byl ve výši 45 577,70 Kč. 

 Zůstatek BÚ FKSP (účet 243 000) nebyl shodný jako zůstatek FKSP (účet 

412 000).  

 Zjištěný rozdíl na účtech ke konci roku 2015 byl v následujícím roce 

vyúčtován (příděl FKSP – 1 % z mezd za 12/2015 ve výši 4 356,63 Kč, 

poplatky FKSP za 12/2015 ve výši 402,00 Kč, úrok FKSP za 12/2015 ve výši 

13,95 Kč, stravné FKSP ve výši 7 436 Kč, neuhrazená dodavatelská faktura č. 

150356 ve výši 9 531,00 Kč). 

o V kontrolovaném roce 2015 nebyly uzavřeny žádné smlouvy k půjčkám 

prostřednictvím FKSP. 

o Účtování o FKSP probíhá v souladu s platnými právními předpisy a s vyhláškou  

č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb. 

 

Ověření správnosti vedení účetnictví prostřednictvím vybraných účetních 

případů (křížová kontrola zaúčtování, zaplacení) 

V rámci ověření správnosti vybraných účetních případů kontrolní skupina provedla 

namátkovou kontrolu, kdy došlo ke křížové kontrole zaúčtovaných transakcí a ke 

kontrole následného zaplacení. 

JÚA je dodržována. Účetní doklady obsahující náklady a výnosy jsou evidovány odděleně za 

jednotlivá střediska: 
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o 001 středisko základní školy 

o 002 středisko mateřské školy 

o 003 středisko školní jídelny 

o 004 zúčtovací středisko ŽŠ, MŠ, ŠJ 

Ověřené účetní operace: 

o Účetní operace s názvem: zvýhodněná sada pohádkové čepičky 

 Faktura č. 150100642 ve výši 3 395,00 Kč byla zaplacena z BÚ v plné 

výši. Ověřeno na VBÚ ze dne 4. 9. 2015, faktura byla zaplacena ve 

splatnosti. 

 Následně bylo zaúčtováno na účty 501 28  / 321 01. 

 Faktura obsahovala náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 

o Účetní operace s názvem: malířské práce v ZŠ 

 Faktura č. 1615 ve výši 4 649,00 Kč, byla zaplacena z BÚ v plné výši. 

Ověřeno na VBÚ ze  dne 18. 8. 2015, faktura byla uhrazena 2 dny po 

splatnosti. 

 Následně bylo zaúčtováno na účty 511 02 / 321 01.  

 Faktura obsahovala náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 

Kontrolní zjištění 

Kontrolní skupině byl doložen VBÚ ze dne 18. 8. 2015, kde byla faktura č. 

1615 na částku 4 649,00 Kč zaplacena. Splatnost faktury byla ke dni 16. 8. 

2015. Faktura byla uhrazena 2 dny po splatnosti. Dle faktury hrozilo penále  

v zákonné výši. 

Doporučení 

Kontrolní skupina doporučuje důsledné sledování jednotlivých závazků a 

jejich úhrad v době splatnosti tak, aby došlo k zamezení hrozícím rizikům 

úhrad penále. 

o Účetní operace s názvem: zpracování účetnictví za 07/2015 

 Faktura č. VF150122, na částku 11 906,50 Kč, byla zaplacena z BÚ 

v plné výši. Ověřeno na VBÚ dne 18. 8. 2015, faktura byla uhrazena 4 

dny po splatnosti. 

 Následně bylo zaúčtováno na účty 518 21 / 321 01. 

 Faktura obsahovala náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,  

Kontrolní zjištění 

Kontrolní skupině byl doložen VBÚ ze dne 18. 8. 2015, kde byla faktura  

č. VF150122 na částku 11 906,50 Kč zaplacena. Splatnost faktury byla ke 

dni 14. 8. 2015. Faktura byla uhrazena 4 dny po splatnosti. Dle faktury 

hrozilo penále  v zákonné výši. 

Doporučení 
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Kontrolní skupina doporučuje důsledné sledování jednotlivých závazků a 

jejich úhrad v době splatnosti tak, aby došlo k zamezení hrozícím rizikům 

úhrad penále. 

 

 

Kontrolní zjištění 

Provedenou kontrolou vnitřního řídícího a kontrolního systému PO bylo ověřeno, že vybrané 

operace byly schváleny v rámci předběžné a průběžné kontroly příkazcem operace, 

správcem rozpočtu a hlavní účetní (kontrolované doklady obsahovaly jejich podpisy) avšak 

nebylo možné zjistit, kdy byly doklady podepsány (chybělo datum u jednotlivých podpisů). 

Nebylo tedy možné ověřit, zda VŘKS proběhl v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění a interní směrnicí „Vnitřní kontrolní 

systém“. 

 

Ověření správnosti vyúčtování a vyplácení cestovních náhrad v souladu se 

zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a vyhláškou MPSV upravující výši 

cestovních náhrad 

PO má cestovné upraveno prostřednictvím vnitřní směrnice s názvem „Vnitroorganizační 

účetní směrnice č. 2“ a dodatku k této směrnici s názvem „Dodatek k vnitroorganizační 

směrnice č. 2“.  

o Výše stravného byla v souladu s aktuálně platným zněním Zákoníku práce. 

Ověřeny byly: 

o cestovní příkazy (dále jen „CP“), 

o vyúčtování pracovní cesty, 

o úhrady cestovních výdajů,  

o zaúčtování cestovních výdajů. 

Kontrolní skupina vybrala k ověření níže uvedené CP: 

o CP ze dne 1. 6. 2015 – Mgr. Vladimír Nesnídal, účel cesty: exkurze (Pelhřimov 

museum). CP ve výši 70,00 Kč. 

 Cestovné bylo zaměstnanci uhrazeno prostřednictvím VPD ve výši 140,00 Kč 

ze dne 22. 6. 2015. 

 Zjištěné nedostatky v rámci daného CP: 

 Na přední straně CP je uveden jiný dopravní prostředek. 

 Na zadní straně CP není uveden použitý dopravní prostředek. 

Kontrolní zjištění 
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K uvedenému CP ze dne 1. 6. 2015 nebyl doložen cestovní doklad ani kalkulátor 

jízdného, který dokládá výdaj na cestovné spojený s pracovní cestou ve výši  

70,00 Kč. Došlo k porušení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a Dodatku č. 2 

Vnitroorganizační směrnice č. 2, dle které „zaměstnanci vyslanému na pracovní 

cestu přísluší náhrada prokázaných cestovních výdajů“ a  tedy cestovné musí být 

podloženo relevantními a průkaznými doklady. 

o CP ze dne 29. 9. 2015 – PaedDr. Dagmar Hozová, účel cesty: exkurze Hlinsko.  

CP ve výši 70,00 Kč. 

 Cestovné bylo zaměstnanci uhrazeno prostřednictvím VPD ve výši 70,00 Kč 

ze dne 1. 10. 2015. 

 Zjištěné nedostatky v rámci daného CP: 

 Na přední straně CP je uveden jiný dopravní prostředek, než byl ve 

skutečnosti použit (k dopravě použito soukromé osobní auto). 

 Na zadní straně CP je uveden jiný dopravní prostředek, než byl ve 

skutečnosti použit (k dopravě použito soukromé osobní auto). 

 

o CP ze dne 25. 11. 2015 – Mgr. Andrea Jandová, účel cesty: školení Kutná Hora.  

CP ve výši 131,00 Kč. 

 Cestovné bylo zaměstnanci uhrazeno prostřednictvím VPD ve výši 131,00 Kč 

dne 26. 11. 2015. 

 Zjištěné nedostatky v rámci daného CP: 

 Na přední straně CP byl uveden jiný dopravní prostředek, než byl ve 

skutečnosti použit (použito soukromé osobní auto). 

 Na zadní straně CP byl uveden jiný dopravní prostředek, než byl ve 

skutečnosti použit (použito soukromé osobní auto). 

o CP ze dne 25. 11. 2015 – Mgr. Marcela Palošová, účel cesty: školení Kutná Hora.  

CP ve výši 131,00 Kč. 

 Cestovné bylo zaměstnanci proplaceno prostřednictvím VPD ve výši 131,00 

Kč dne 26. 11. 2015. 

 Zjištěné nedostatky v rámci daného CP: 

 Na přední straně CP byl uveden jiný dopravní prostředek, než byl ve 

skutečnosti použit (použito soukromé osobní auto). 

 Na zadní straně CP byl uveden jiný dopravní prostředek, než byl ve 

skutečnosti použit (použito soukromé osobní auto). 

Doporučení 

U CP, kde bylo k pracovní cestě použito osobní auto namísto vlaku, či autobusu byl přiložen 

Kalkulátor jízdného, dle kterého byla úplata za cestovné hrazena dle ceny jízdného za 

určený hromadný prostředek, což je v souladu s Dodatkem Vnitroorganizační směrnice č. 2  

a v souladu s odst. 2 § 157 zák. č. 262/2006 zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 

který stanovuje, že: „Použije-li zaměstnanec se souhlasem zaměstnavatele místo určeného 

hromadného dopravního prostředku dálkové přepravy jiný dopravní prostředek, včetně 



 

12 
 

silničního motorového vozidla, s výjimkou vozidla poskytnutého zaměstnavatelem, přísluší 

mu náhrada jízdních výdajů ve výši odpovídající ceně jízdného za určený hromadný 

dopravní prostředek.“ Avšak kontrolní skupina v těchto případech doporučuje na cestovních 

příkazech blíže specifikovat, jaký způsob dopravního prostředku bude v konečném důsledku 

použit, aby cestovné bylo více průkazné a odůvodnitelné. 

Namátkově vybrané ověřované CP byly schváleny před začátkem služební cesty. Kontrolní 

skupina ověřila, že ověřované cestovní náhrady byly skutečně zaměstnancům proplaceny. 

 

Ověření odběratelsko-dodavatelských vztahů 

V rámci provedené kontroly se kontrolní skupina také zaměřila na dodavatelsko-odběratelské 

vztahy PO. Ke kontrole byly vybrány následující uzavřené smlouvy: 

o Smlouva o poskytování psychologického poradenství a diagnostiky ze dne 17. 3. 2004 

PhDr. Jana Žídková, IČ: 70158975 

Cena 120 Kč / hod.  

 

o Smlouva o vedení účetnictví ze dne 20. 12. 2002 včetně všech případných změn a 

dodatků 

Ing. Ivana Ronovská, IČ: 64159647 

Smlouva a dodatky neobsahuje konkrétní vyčíslení navýšení odměny v rámci každého 

roku. Na rok 2015 zvyšuje cenu za zpracování a vedení účetnictví o hodnotu oficiální 

míry inflace za  rok 2014, která se rovná dle statistického úřadu 0,4 % a to zpětně od 1. 

1. 2015. Smlouva o vedení účetnictví byla v roce 2002 uzavřena na částku 7 000,00 

Kč/měsíc. V roce 2015 byla již účtována cena 11 906,50 Kč/měsíc. 

Doporučení 

U této smlouvy kontrolní skupina doporučuje vypracovat dodatek s konkrétním 

vyčíslením ceny na konkrétní rok, kde bude zohledněna změna ceny dle inflace. 

 

o Příkazní smlouva ze dne 2. 1. 2014 

ZŠ Čáslav, IČ 75034824 

Předmětem smlouvy je zpracování mzdové agendy.  

Za každé zpracované osobní číslo bude mandatář požadovat refundaci mzdových 

nákladů ve výši 65,00 Kč měsíčně + příslušné odvody  (ZP, SP, FKSP).  

  

o Smlouva o poskytování pracovně-lékařských služeb ze dne 4. 12. 2015. 

MUDr. Jana Kneřová, IČ 48677591 

Odměna 300,00 Kč za výkon.  
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o Smlouva o využívání projektu č. 2002/083 ze dne 30. 12. 2002 

VEMA počítače a projektování spol. s r. o., IČ 544809 

Cena 3 700,00 Kč bez DPH / práva na používání  

Roční udržovací poplatek ve výši 1 853,00 Kč bez DPH 

 

o Smlouva o umístění zařízení ze dne 31. 3. 2004 

Jiří Tlapák, IČ 48178993 

Cena dle smlouvy 3 000,00 Kč vč. DPH  

 

o Licenční smlouva pro průběžnou aktualizaci SW ze dne 12. 3. 2013 

Veřejná informační služba spol. s r. o., IČ 45330344 

Cena 2 914,00 Kč bez DPH / za rok 

 

Doporučení: 

Kontrolní skupina konstatuje, že PO má některé dodavatelské smlouvy uzavřené déle 

než deset let. Na základě průzkumu obvyklých cen doporučujeme u smluv uzavřených 

více než 10 let provést jejich aktualizaci a provádět cenovou optimalizaci alespoň 1x 

za 5 let. 

4. Ověření provedení roční účetní závěrky z hlediska věcné  
a formální správnosti, ověření sestavení správnosti hlavních 
účetních výkazů 

Jednalo se o kontrolu rozvahy a výkazu zisku a ztrát a ověření jejich návazností a vazeb. 

Dále byla kontrola zaměřena na kontrolu zpracování účetní závěrky, daňového přiznání a 

kontrolu nákladů v členění na provozní, finanční a transferové. 

 

Kontrola vazeb Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty za rok 2015: 

 Kontrolní skupina ověřila soulad hodnoty hospodářského výsledku za rok 2015 v rozvaze 

a ve výkazu zisku a ztrát, kdy byla zjištěna v obou dvou dokumentech stejná výše 

hospodářského výsledku, a to 183 313,49 Kč. PO tedy v roce 2015 vykázala zisk. 

 Na základě rozboru Výkazu zisku a ztráty za rok 2015 kontrolní skupina konstatuje 

soulad mezi výkazem zisku a ztráty a zřizovací listinou PO. 

 Daň z příjmu PO v roce 2015: za rok 2015 byla PO vyměřena daň z příjmu právnických 

osob ve výši 0,00 Kč. 

 Kontrolní skupina na základě předložené účetní závěrky a na základě kontroly vedení 

účetnictví uvedené v kapitole č. 4 konstatuje, že předložená účetní závěrka je v souladu 
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s příslušnými předpisy, podává věrný a poctivý obraz majetku a závazků, nákladů a 

výnosů a finanční situace kontrolované PO. 

Kontrolní zjištění 

Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že PO se neřídí stanoveným jednotným postupem 

zveřejňování účetní závěrky, jež je uveden ve Sbírce listin.  PO nezveřejňuje účetní závěrky 

ve Sbírce listin. Tímto postupem bylo porušeno ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,  

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v § 21a odst. 4), dle kterého účetní jednotky, 

které se zapisují do obchodního rejstříku, zveřejňují účetní závěrku jejím uložením do Sbírky 

listin obchodního rejstříku. Porušením ustanovení vzniká riziko uložení sankce dle §37a bodu 

k) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Zajištění a vedení pokladní agendy organizace 

Kontrola byla zaměřena na správnost vedení pokladny PO a její soulad s příslušnými 

platnými právními předpisy. 

 

Úprava pokladní agendy prostřednictvím vnitřních směrnic 

Transakce spojené s pokladnou má PO ošetřeny interní směrnicí organizace 

„Vnitroorganizační účetní směrnice č. 2“, účinnou od 1. 1. 2004.  

PO má zřízeny čtyři pokladny: 

o Pokladna 1: Základní škola (pokladník – ředitelka PO) 

o Pokladna 2: Mateřská škola (pokladník - vedoucí MŠ) 

o Pokladna 3: Školní jídelna (pokladník – vedoucí ŠJ) 

o Pokladna 4: Pokladna přeúčtování (pokladník – p. Arientová) 

Pokladní limit pro jednotlivé pokladny nebyl stanoven, nebylo možné ověřit překročení limitu 

v pokladnách. 

Doporučení 

Kontrolní skupina doporučuje stanovit pokladní limity pro jednotlivé pokladny. Důvodem 

stanovení pokladních limitů je především ochrana organizace v případě odcizení peněžních 

prostředků z pokladny. Limit zabezpečuje držení pouze minimální potřebné výše hotovosti 

v pokladně a dále například z důvodu možného pojištění organizace. 

 

Vedení ucelené, návazné číselné řady příjmových a výdajových pokladních dokladů 

V rámci kontroly došlo k ověření, že PO má nastavenu ucelenou, návaznou řadu příjmových 

a výdajových pokladních dokladů. 
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Povinné náležitosti pokladních dokladů dle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví  

a jejich věcná a časová souvislost s prováděnou hospodářskou operací 

 

Kontrolní skupina ověřila níže uvedené dotace pokladny prostřednictvím příslušných 

pokladních dokladů: 

o Dotace poklady č. 2 MŠ z pokladny č. 1 ze dne 3. 11. 2015 na částku 1 500,00 Kč. 

o Dotace pokladny č. 3 ŠJ z pokladny č. 1 ze dne 13. 1. 2015 na částku 1 500,00 Kč. 

Bylo zjištěno, že pokladní doklady obsahují všechny náležitosti dle §11 zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví. Kontrolní skupina ověřila, že pokladní doklady jsou vystavovány ve věcné a 

časové souvislosti s prováděnou hospodářskou operací. 

 

Dodržování ZFK v rámci pokladních operací 

Kontrolní skupina ověřila správnost podpisových záznamů na pokladních dokladech: 

 VPD č. V3150004 ze dne 3. 5. 2015 na částku 2 000,00 Kč,  

 VPD č. V2150073 ze dne 4. 12. 2015 na částku 54,00 Kč, 

 VPD č. V1150080 ze dne 22. 6. 2015 na částku 140,00 Kč. 

 

Kontrolní zjištění  

Pokladní doklady nebyly podepsány (schváleny) příkazcem operace, správcem rozpočtu  

a hlavní účetní. Daná skutečnost není v souladu se směrnicí kontrolované osoby – Směrnice 

„Vnitřní kontrolní systém“ a v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 

znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 416/2004 Sb.  

Doporučení 

Kontrolní skupina doporučuje důslednou kontrolu, zda jednotlivé pokladní doklady jsou 

opatřeny podpisy odpovědných osob dle zákona o finanční kontrole.  

 

Ověření chronologických zápisů do pokladny 

Kontrolní skupina ověřila, že jednotlivé zápisy jsou do pokladní knihy prováděny 

chronologicky. 

 

Ověření vedení bezprostřední evidence mezi BÚ a pokladnou po doplnění pokladny 

 

Kontrolní skupina ověřila níže uvedené doplnění pokladny prostřednictvím příslušných 

pokladních dokladů: 

o Dotace poklady č. 2 MŠ z pokladny č. 1 ze dne 3. 11. 2015 na částku 1 500,00 Kč. 

o Dotace pokladny č. 3 ŠJ z pokladny č. 1 ze dne 13. 1. 2015 na částku 1 500,00 Kč. 
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Převody mezi pokladnami jsou evidovány bezprostředně po doplnění pokladny. Je dodržena 

časová souvislost mezi účty. 

 

Hmotné odpovědnosti 

o Dohoda o hmotné odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách podepsaná 

ředitelkou školy (Mgr. Irenou Marouskovou) dne 19. 9. 2007 – předměty 

dlouhodobého majetku, bankovní účty, pokladní hotovosti vč. zásob školní jídelny na 

částku 3 549 048,92 Kč. 

o Dohoda o hmotné odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách podepsaná 

vedoucí školní jídelny (Hanou Slavíkovou) dne 1. 9. 2007 – provozní pokladní záloha 

ŠJ a nakoupené uskladněné potraviny ve výši 15 000,00 Kč. 

o Dohoda o hmotné odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách podepsaná 

vedoucí učitelkou MŠ (Danielou Urbánkovou) dne 1. 9. 2007 – provozní pokladní 

záloha ve výši 10 000,00 Kč. 

 

Evidence cenin 

Kontrolou bylo ověřeno, že PO nevede evidenci cenin. PO dělá inventuru cenin každého 

čtvrt roku. Příspěvková organizace disponuje ceninami v celkové hodnotě k 31. 3. 2016 ve 

výši 320,00 Kč a počtu 32 ks. Ceninami jsou poštovní známky, které byly zakoupeny již před 

časem v hodnotě 10 Kč / ks a v této hodnotě jsou také vykazovány a vydávány. 

6. Dodržení předpisů o odměňování vymezených zákony 
č. 564/2006 Sb. a č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Správnost zařazení stálých zaměstnanců do platových tříd. 
Kontrola uzavřených DPČ, DPP. Kontrola vyplácení odměn a 
jejich soulad se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

Předmětem kontroly byla správnost zařazení namátkově vybraných stálých zaměstnanců do 

platových tříd a stupňů dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejné správě a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve 

veřejných službách  

a správě. Dále je tato kapitola zaměřena na kontrolu DPP a na vyplácení odměn a jejich 

soulad se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

 

Vnitřní směrnice PO 

Oblast pracovněprávních vztahů je v PO upravena: 

o Zásadami provozního řádu základní školy č. j. Provoz-1/2015 ze dne 28. 8. 2016 

součástí jsou přílohy:  

 Platový řád, č. j. PŘ-1/2015 (aktualizace k 1. 1. 2015) 
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o Organizační strukturou základní školy ze dne 1. 5. 2009 součástí jsou přílohy: 

 Seznam pracovníků ZŠ a MŠ na období 2015 – 2016 platný  

od 1. 1. 2015,  

 Pracovní úvazky zaměstnanců ZŠ a MŠ Žleby na období 2015 – 2016 platné od 

1. 1. 2015 

 

Ověření zařazení namátkově vybraných zaměstnanců do platových tříd a platových 

stupňů 

V rámci kontroly byla tedy ověřena správnost zařazení zaměstnanců do platových tříd  

a platových stupňů a správnosti určení platového tarifu u zaměstnanců: Vladimír Nesnídal, 

Hana Slavíková a Bohdana Havránková. 

Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy, ve které je podle nařízení vlády, kterým 

se stanoví katalog prací, zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel po 

zaměstnanci požaduje. Pokud není tato práce v katalogu prací uvedena, zařadí 

zaměstnavatel zaměstnance do platové třídy, ve které jsou zahrnuty příklady prací 

porovnatelné z hlediska složitosti, odpovědnosti a namáhavosti. 

Pro jednoznačné zařazení zaměstnance do platové třídy je žádoucí, aby popis 

nejnáročnějších činností v pracovní náplni zaměstnance co nejvíce odpovídal 

porovnatelnému příkladu prací v příslušné části katalogu prací.  

Existence pracovní náplně, se kterou byl zaměstnanec prokazatelně seznámen, vede 

ke zvýšení právní jistoty a ke zlepšení důkazní situaci v případě pracovně-právního soudního 

sporu.  

Zaměstnanec – Vladimír Nesnídal (učitel), pracovní úvazek 1,00 

o Pracovní smlouva ze dne 1. 3. 1981 

o Pracovní náplň ze dne 25. 8. 2015 

o Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání – Diplom z VŠ ze dne 21. 12. 1979 

o Platový výměr č. 18/2015 platný od 1. 11. 2015 

 Funkce: nebyla uvedena 

 Platová třída: 12 

 Stupeň: 6  

Kontrolní skupina zjistila, že v platovém výměru není uvedena funkce 

zaměstnance.  

Doporučení: Kontrolní skupina doporučuje doplnit funkci zaměstnance do 

platového výměru.  

o Přehled o průběhu zaměstnání pro výpočet započitatelné praxe 

o Výkaz o vzdělání a odborné praxi 

Katalog prací č. 222/2010 Sb.  

2.16.01 Učitel  
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12. platová třída 

Komplexní vzdělávací a výchovná činnost ve všeobecně-vzdělávacích nebo odborných 

předmětech spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací pedagogické dokumentace, kterou 

pedagogický pracovník vytváří, a podle níž postupuje při výkonu své přímé pedagogické 

činnosti nebo spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací individuálních vzdělávacích plánů. 

Tvorba koncepcí rozvoje oboru středního vzdělání s výučním listem nebo skupiny příbuzných 

oborů. 

Komplexní vzdělávací činnost v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

spojená s tvorbou vzdělávacích programů akreditovaných v systému dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků a jejich evaluací. 

Tvorba koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských škol pro děti se 

speciálními vzdělávacími potřebami a jejich koordinace v rámci kraje. 

 

Zaměstnankyně – Hana Slavíková (pracovnice obchodního provozu), pracovní úvazek 1,00 

o Pracovní smlouva ze dne ze dne 21. 9. 1990 

o Dohoda o změně pracovní smlouvy ze dne 1. 11. 1999 (na 25 hodin / týdně, vedoucí 

školní jídelny) 

o Dohoda o změně pracovní smlouvy ze dne 1. 1. 2001 (na 15 hodin / týdně, nebyla 

uvedena pozice)  

Kontrolní skupina zjistila, že v Dohodě o změně pracovní smlouvy ze dne  

1. 1. 2001 není uvedena pracovní pozice zaměstnance.  

Doporučení: Kontrolní skupina doporučuje uzavřít Dohodu o změně pracovní 

smlouvy včetně uvedení pracovní pozice zaměstnance. 

o Pracovní náplň ze dne 1. 9. 2012 (pracovnice obchodního provozu), úvazek  

15 hodin / týdně.  

 Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání – maturitní vysvědčení ze dne 8. 6. 1969 

 Platový výměr č. 37/2012 platný od 1. 7. 2012  

 Funkce: nebyla uvedena 

 Platová třída: 3 

 Stupeň: 12 

Kontrolní skupina zjistila, že v platovém výměru není uvedena funkce 

zaměstnance.  

Doporučení: Kontrolní skupina doporučuje doplnit funkci zaměstnance do 

platového výměru.  

 Přehled o průběhu zaměstnání pro výpočet započitatelné praxe 

 Výkaz o vzdělání a odborné praxi 

Katalog prací č. 222/2010 Sb.  
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2.05.05 Pracovnice obchodního provozu  

3. platová třída 

Expedice zboží, pokrmů, cukrářských výrobků, polotovarů jednotlivě nebo hromadně. 

 

Zaměstnankyně – Bohdana Havránková (učitelka v MŠ), úvazek 1,00 

o Pracovní smlouva ze dne 31. 8. 2006  

o Dohoda o změně pracovní smlouvy ze dne 28. 8. 2007  

o Pracovní náplň ze dne 31. 8. 2006 

o Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání – maturitní vysvědčení ze dne  

31. 5. 1985.  

o Platový výměr č. 27/2015 platný od 1. 11. 2015  

 Funkce: nebyla uvedena 

 Platová třída: 9 

 Stupeň: 5 

Kontrolní skupina zjistila, že v platovém výměru není uvedena funkce 

zaměstnance.  

Doporučení: Kontrolní skupina doporučuje doplnit funkci zaměstnance do 

platového výměru.  

Přehled o průběhu zaměstnání pro výpočet započitatelné praxe 

o Výkaz o vzdělání a odborné praxi 

Katalog prací č. 222/2010 Sb.  

2.16.01 Učitel  

9. platová třída 

Tvorba vzdělávacího programu třídy mateřské školy. Aplikace vzdělávacích a výchovných 

metod včetně případné individuální práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 

Při ověření správnosti zařazení zaměstnanců do platových tříd a stupňů a kvalifikačních 

předpokladů vzdělání pro výkon prací nebyl zjištěn postup v rozporu s nařízením vlády  

č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě  

a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě. 

 

Kontrola uzavřených DPČ, DPP 

DPČ 

Kontrolovaná PO neměla v kontrolovaném období roku 2015 uzavřeny žádné DPČ. 

DPP 
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Proběhla kontrola níže uvedených DPP, které byly uzavřeny na školní rok  2014 – 2015  

a 2015 – 2016. 

DPP ze 

dne 
Jméno Sjednaný pracovní úkol Termín Odměna 

02.09.2014 Ing. Iva Burešová vychovatelka ŠD září 2014 - červen 2015 120,-Kč/hod. 

02.09.2014 Mgr. Soňa Pavlasová vychovatelka ŠD září 2014 - červen 2015 120,-Kč/hod. 

02.09.2014 Mgr. Marcela Palošová vychovatelka ŠD září 2014 - červen 2015 120,-Kč/hod. 

02.09.2014 Mgr. Miroslava Prchalová vychovatelka ŠD září 2014 - červen 2015 120,-Kč/hod. 

25.09.2015 Mgr. Kateřina Zumpfová výuka angličtiny v MŠ Žleby říjen 2014 - leden 2015 281,-Kč/hod. 

27.01.2015 Mgr. Kateřina Zumpfová výuka angličtiny v MŠ Žleby únor 2015 - červen 2015 250,-Kč/hod. 

06.10.2014 Mgr. Kateřina Zumpfová vychovatelka ŠD říjen 2014 - červen 2015 120,-Kč/hod. 

28.08.2015 Mgr. Miroslava Prchalová vychovatelka ŠD září 2015 - červen 2016 120,-Kč/hod. 

28.08.2015 Ing. Iva Burešová vychovatelka ŠD září 2015 - červen 2016 120,-Kč/hod. 

28.08.2015 Mgr. Marcela Palošová vychovatelka ŠD září 2015 - červen 2016 120,-Kč/hod. 

28.08.2015 Mgr. Kateřina Zumpfová vychovatelka ŠD září 2015 - červen 2016 120,-Kč/hod. 

28.08.2015 Mgr. Andrea Jandová vychovatelka ŠD září 2015 - červen 2016 120,-Kč/hod. 

30.09.2015 Eva Justová topič ZŠ Žleby říjen 2015 - duben 2016 100,-Kč/hod. 

30.09.2015 Lenka Zemanová topič ZŠ Žleby říjen 2015 - duben 2016 100,-Kč/hod. 

05.01.2015 Petr Vašíček 

správa počítačové sítě leden 

2015 - prosinec 2015 

leden 2015 - prosinec 

2015 368,-Kč/hod. 

12.11.2014 Mgr. Ludmila Francová vychovatelka ŠD 

listopad 2014 - červen 

2015 120,-Kč/hod. 

11.05.2015 Jan Ryšánek 

údržba herních prvků na 

zahradě v MŠ Žleby 11. 5. 2015-24. 4. 2015 55,-Kč/hod. 

21.04.2015 Martin Mach sečení trávy v areálu MŠ Žleby duben 2015 - říjen 2015 100,-Kč/hod. 

10.04.2015 Lenka Zemanová 

sečen trávy, stříhání živého 

plotu v areálu ZŠ Žleby duben 2015 - říjen 2015 100,-Kč/hod. 

10.04.2015 Eva Justová 

sečen trávy, stříhání živého 

plotu v areálu ZŠ Žleby duben 2015 - říjen 2015 100,-Kč/hod. 

17.12.2014 Ing. Iva Burešová 

lyžařský instruktor LVZ ZŠ a 

MŠ Žleby 10. 1. 2015-17. 1.2015 100,-Kč/hod. 

17.12.2014 Josef Kučera 

lyžařský instruktor LVZ ZŠ a 

MŠ Žleby 10. 1. 2015-17. 1. 2015 100,-Kč/hod. 

 

Nebyl překročen zákonný rozsah práce pro DPP – 300 hodin/rok. 

Kontrolní skupina se dále zaměřila na docházku vychovatelek ve školní družině, kterou 

vykonávají učitelky na I. a II. stupně ZŠ Žleby, které jsou zaměstnány na celý úvazek. Dle 
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předložené docházky, lze konstatovat že, každá z vychovatelek se činností uvedené v DPP 

věnuje v průměru 1 hodinu denně, příp. i méně.  

 

Kontrola vyplácených odměn a jejich soulad se Zákoníkem práce 

Odměny, podle § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce nebyly v roce 2015 vyplaceny. 
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7. Kontrola účinnosti vnitřního kontrolního systému 

Kontrola byla zaměřena na nastavení a účinnost vnitřního kontrolního systému dané PO. 

Dále byla zaměřena na dodržování zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a vyhlášky  

č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. Kontrola byla rovněž zaměřena na 

schvalovací postupy z pozice příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní, a zda 

nedochází k nezákonné kumulaci těchto funkcí. Cílem kontroly tedy bylo ověření 

schvalovacích postupů před vznikem závazku, nároku a po vzniku závazku, nároku.  

 

Vnitřní směrnice PO 

PO má zpracovanou vnitřní směrnici upravující vnitřní řídící a  kontrolní systém s názvem 

„Vnitřní kontrolní systém Základní školy“ platnou od 1. 9. 2015, která přehledně upravuje 

povinnosti PO při zavedení finanční kontroly a zajištění fungování účinného vnitřního 

kontrolního systému dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. 

 

Vymezení subjektů řídící kontroly v PO 

o Příkazce operace  - jsou jednotliví zaměstnanci školy, jimž je v pracovní náplni 

vymezena pravomoc a odpovědnost za rozhodnutí k provedení operací a případně  

i realizace operací, jímž se zajišťují materiální podmínky pro výuku a pro další 

činnosti uskutečňované v rámci hlavní i případné doplňkové činnosti. 

 Ředitelka školy je příkazce operací, vedoucí školní jídelny, která odpovídá za 

dodržování stravovacích a finančních norem školního stravování, řídí výběr 

potravin a zásob, ředitelka školy kontroluje veškeré faktury na objednané zboží a 

je příkazcem operace na jejich zaplacení. Po dobu nepřítomnosti ředitelky školy 

se příkazcem operací stává jeho statutární zástupce.  

 Zástupce ředitelky školy, zastupuje ředitelku v plné míře v době jeho 

nepřítomnosti. Má na starosti především administrativní agendu a kontroly 

pedagogických dokumentů.  

 Vedoucí učitelka MŠ hospodaří se zálohou v hotovosti určenou na nákup 

pomůcek a materiálu pro výuku v mateřské škole. Zálohu musí do konce měsíce 

vyúčtovat. V rámci poskytnuté zálohy je příkazce operací, které současně 

provádí. Potřebu vybavení a učebních pomůcek na rámec stanovené zálohy 

projednává s vedením školy.  

 Vedoucí školní jídelny podle potřeby objednává a doplňuje sklad potravin, vede 

operativní evidenci skladu a hospodaří se zálohou v hotovosti určenou na nákup 

potravin pro školní jídelnu. Zálohu musí do konce měsíce vyúčtovat. Je tedy ve 

smyslu zákona příkazce operací, který jí zároveň provádí.  

o Správce rozpočtu a hlavní účetní – funkce jsou součástí pracovní náplně 

hospodářsky školy. 
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Kumulace funkcí dle ZFK 

Kontrolní skupina konstatuje, že nedochází k nezákonné kumulaci funkcí, neboť není 

spojena funkce příkazce operace s funkcí správce rozpočtu či funkcí hlavní účetní. 

 

Schvalovací postupy před vznikem závazku 

PO má schvalovací postupy nastaveny v rámci své vnitřní směrnice k finanční kontrole. 

Kontrolní skupina na níže uvedeném kontrolním vzorku zjistila, že nedochází k dodržování 

schvalovacích postupů, jež jsou zakotveny ve vnitřní směrnici „Vnitřní kontrolní systém 

Základní školy“ platnou od 1. 9. 2015.  

 

Kontrola dodržení účinnosti vnitřního kontrolního systému 

Kontrolní skupina namátkově ověřila účinnost schvalovacích postupů z hlediska příkazce 

operace, správce rozpočtu a hlavní účetní. 

o Jednalo se o následující faktury:  

 Faktura č. 150100642 ve výši 3 395,00 Kč, 

 Faktura č. 1615 ve výši 4 649,00 Kč, 

 Faktura č. VF150122, na částku 11 906,50 Kč. 

Kontrolní zjištění 

Provedenou kontrolou vnitřního řídícího a kontrolního systému PO bylo ověřeno, že výše 

vybrané operace (dodavatelské faktury) byly schváleny v rámci předběžné a průběžné 

kontroly příkazcem operace, správcem rozpočtu a hlavní účetní (kontrolované doklady 

obsahovaly jejich podpisy) avšak nebylo možné zjistit, kdy byly doklady podepsány (chybělo 

datum u jednotlivých podpisů). Nebylo tedy možné ověřit, zda VŘKS proběhl v souladu se 

zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění a interní 

směrnicí „Vnitřní kontrolní systém“. 

o Jednalo se o následující pokladní doklady: 

 VPD č. V3150004 ze dne 3. 5. 2015 na částku 2 000,00 Kč,  

 VPD č. V2150073 ze dne 4. 12. 2015 na částku 54,00 Kč, 

 VPD č. V1150080 ze dne 22. 6. 2015 na částku 140,00 Kč. 

Kontrolní zjištění   

Kontrolní skupina konstatuje že, kontrolované pokladní doklady nebyly řádně podepsány 

příslušnými pracovníky, čímž nedošlo k zajištění účinnosti kontrolního systému v rámci 

jednotlivých schvalovacích postupů PO. Danou skutečností došlo k porušení bodu a) odst. 2 

§ 6 zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje, 

že: „Při výkonu finanční kontroly se uplatňují zejména tyto kontrolní postupy: schvalovací 
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postupy, které zajišťují prověření podkladů připravovaných operací a které tyto operace v 

případech zjištění nedostatků pozastaví až do doby jejich odstranění.“ 

 

Úprava řízení rizik uvnitř organizace 

Kontrolní zjištění 

Kontrolní skupina zjistila, že PO neupravuje žádným způsobem rizika. 

Doporučení 

Kontrolní skupina doporučuje vypracovat mapu rizik, jež bude obsahovat identifikaci hlavních 

hrozících rizik PO. 

 

Seznámení zaměstnanců s vnitřními předpisy PO 

Zaměstnanci jsou seznámeni s vnitřními předpisy v souvislosti s uzavřením pracovní 

smlouvy, ze které vyplývá povinnost zaměstnavatele seznámit nastupujícího zaměstnance s 

vnitřními předpisy PO. 
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8. Hospodářské operace týkající se dotací 

V rámci dané kapitoly došlo k ověření věcné správnosti hospodářských operací týkajících se 
dotací PO.  

Dle Usnesení zastupitelstva obce Žleby ze dne 22. 12. 2014 měla PO ze strany zřizovatele 
stanoveny na rok 2015 níže uvedené závazné ukazatele: 

o Příspěvek na provoz ve výši 1 450 000,00 Kč. 
o Příspěvek na mzdy ve výši 1 550 000,00 Kč.  

Plnění závazných ukazatelů stanovených zřizovatelem v roce 2015: 

  Rozpočet 2015 Čerpání k 31. 12. 2015 % 

Provozní limit 1 450 000,00 Kč 1 286 003,86 Kč 88,69 % 

Zůstatek  163 996,14 Kč 

Mzdový limit 1 550 000,00 Kč 1 550 000,00 Kč 100 % 

Zůstatek   0,00 Kč 

 

Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že PO zůstatek na provoz ve výši 163 996,14 Kč použila 
jako příděl do rezervního fondu. Tento krok zastupitelstvo obce Žleby schválilo na svém 
jednání dne 29. 2. 2016. 

Limity závazného ukazatele kontrolované PO byly v roce 2015 dodrženy. 

 

Dotace z jiných zdrojů než z rozpočtu zřizovatele 

V roce 2015 získala PO ZŠ a MŠ Žleby účelovou dotaci na mzdové náklady (po úpravě platů 
1. 11. 2015) od Středočeského kraje ve výši 5 494 737,00 Kč.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že PO nepřekročila v roce 2015 stanovené závazné 

ukazatele.  

 

 
Platy  OPPP 

Odvody 

celkem 
FKSP ONIV Přímé 

Závazné 

ukazatele 

KÚ 

5 494 737 

 

3 969 691 1 402 993 1 363 297 82 053 

Skutečný 

stav 
5 494 737 

 
3 969 691 1 402 993 1 363 297 82 053 

Rozdíl 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 
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9. Závěr 

Dne 27. 4. 2015 byla provedena veřejnosprávní kontrola na místě u PO Základní škola a 

Mateřská škola Žleby. Kontrolní skupina provedla, u dané PO, kontrolu hospodaření za rok 

2015. 

V rámci provedené kontroly dané PO se kontrolní skupina nejprve zaměřila na ověření 

souladu hospodaření PO s jejím posláním stanoveným ve zřizovací listině a následných 

dodatcích, kdy hospodaření PO odpovídalo jejímu poslání a nebyly zjištěny žádné nesoulady 

a neoprávněné výdaje v rámci kontrolovaného roku 2015. Došlo také k ověření správnosti 

vyúčtování  

a vyplácení cestovních náhrad, kdy bylo zjištěno, že na cestovních příkazech byl uveden jiný 

dopravní prostředek, než jaký byl použit ve skutečnosti. 

Kontrolní skupina na základě předložené účetní závěrky a na základě kontroly vedení 

účetnictví konstatuje, že předložená účetní závěrka je v souladu s příslušnými předpisy, 

podává věrný a poctivý obraz majetku a závazků, nákladů a výnosů a finanční situace 

kontrolované PO. Účetnictví PO je tedy v souladu s požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví a s tím spojenými účetními zásadami, mezi něž patří zejména zásada věrného 

zobrazení. Rovněž je v účetnictví PO dodržen akruální princip, kdy jednotlivé účetní případy 

jsou účtovány do období, se kterým časově a věcně souvisí. PO se však neřídí stanoveným 

jednotným postupem zveřejňování účetní závěrky, jež je uveden ve Sbírce listin.   

PO nezveřejňuje účetní závěrky ve Sbírce listin.  

Dále byla při kontrole na místě ověřena pokladní agenda kontrolované PO. PO má pokladní 

agendu upravenu vnitřní směrnicí. Kontrolní skupina nemohla zjistit dodržování pokladních 

limitů, neboť je PO nemá u jednotlivých pokladen stanoveny. Dále bylo ověřeno, že PO má 

nastavenu ucelenou, návaznou řadu příjmových a výdajových pokladních dokladů a 

jednotlivé zápisy jsou do pokladní knihy prováděny chronologicky. Rovněž jednotlivé 

pokladní doklady obsahují náležitosti dle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dále 

byla ověřena správnost podpisových záznamů na pokladních dokladech. Kdy bylo zjištěno, 

že  pokladní doklady nebyly podepsány (schváleny) příkazcem operace, správcem rozpočtu 

a hlavní účetní.  

Kontrola se rovněž zaměřila na dodržení předpisů o odměňování zaměstnanců vymezených 

zákony č. 564/2006 Sb. a 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kde nebylo zjištěno 

žádné pochybení při zařazování zaměstnance do platové třídy a stupně. Pouze byly zjištěny 

drobné nedostatky, kdy platové výměry neobsahovaly funkci zaměstnance a v dohodě  

o změně pracovní smlouvy nebyla uvedena pozice zaměstnance.  

Kontrolní skupina rovněž ověřila účinnost vnitřního kontrolního systému, jehož úpravu má 

PO rozepsánu ve své vnitřní směrnici. Kontrolní skupina na namátkově vybraném vzorku 

dokladů zjistila, že nedochází k dodržování schvalovacích postupů, jež jsou zakotveny ve 

vnitřní směrnici „Vnitřní kontrolní systém Základní školy“ platnou od 1. 9. 2015. PO 

neupravuje žádný způsobem rizika, a proto kontrolní skupina doporučuje PO vypracovat 

mapu rizik, jež bude obsahovat identifikaci hlavních hrozících rizik PO. 
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Shrnutí kontrolních zjištění a stanovení doporučení 

Zjištěná pochybení a stanovená doporučení v rámci kontroly namátkově 

vybraných účetních případů (křížová kontrola zaúčtování, zaplacení)  

o Účetní operace s názvem: malířské práce v ZŠ 

 Faktura č. 1615 ve výši 4 649,00 Kč, byla zaplacena z BÚ v plné výši. 

Ověřeno na VBÚ ze  dne 18. 8. 2015, faktura byla uhrazena 2 dny po 

splatnosti. 

 Následně bylo zaúčtováno na účty 511 02 / 321 01.  

 Faktura obsahovala náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 

Kontrolní zjištění 

Kontrolní skupině byl doložen VBÚ ze dne 18. 8. 2015, kde byla faktura č. 

1615 na částku 4 649,00 Kč zaplacena. Splatnost faktury byla ke dni 16. 8. 

2015. Faktura byla uhrazena 2 dny po splatnosti. Dle faktury hrozilo penále  

v zákonné výši. 

Doporučení 

Kontrolní skupina doporučuje důsledné sledování jednotlivých závazků a 

jejich úhrad v době splatnosti tak, aby došlo k zamezení hrozícím rizikům 

úhrad penále. 

o Účetní operace s názvem: zpracování účetnictví za 07/2015 

 Faktura č. VF150122, na částku 11 906,50 Kč, byla zaplacena z BÚ v plné 

výši. Ověřeno na VBÚ dne 18. 8. 2015, faktura byla uhrazena 4 dny po 

splatnosti. 

 Následně bylo zaúčtováno na účty 518 21 / 321 01. 

 Faktura obsahovala náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,  

 

Kontrolní zjištění 

Kontrolní skupině byl doložen VBÚ ze dne 18. 8. 2015, kde byla faktura  

č. VF150122 na částku 11 906,50 Kč zaplacena. Splatnost faktury byla ke 

dni 14. 8. 2015. Faktura byla uhrazena 4 dny po splatnosti. Dle faktury 

hrozilo penále  v zákonné výši. 

Doporučení 

Kontrolní skupina doporučuje důsledné sledování jednotlivých závazků a 

jejich úhrad v době splatnosti tak, aby došlo k zamezení hrozícím rizikům 

úhrad penále. 

Kontrolní zjištění 
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Provedenou kontrolou vnitřního řídícího a kontrolního systému PO bylo ověřeno, že 

vybrané operace byly schváleny v rámci předběžné a průběžné kontroly příkazcem 

operace, správcem rozpočtu a hlavní účetní (kontrolované doklady obsahovaly jejich 

podpisy) avšak nebylo možné zjistit, kdy byly doklady podepsány (chybělo datum u 

jednotlivých podpisů). Nebylo tedy možné ověřit, zda VŘKS proběhl v souladu se 

zákonem č. 320/2001 Sb., kdy dle bodu a) odst. 2 § 6 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě, v platném znění „se při výkonu finanční kontroly uplatňují 

zejména tyto kontrolní postupy: schvalovací postupy, které zajišťují prověření podkladů 

připravovaných operací a které tyto operace v případech zjištění nedostatků pozastaví až 

do doby jejich odstranění.“  A dále s interní směrnicí „Vnitřní kontrolní systém“. 

 

Zjištěná pochybení a stanovená doporučení v rámci kontroly namátkově 

vybraného cestovného 

o CP ze dne 1. 6. 2015 – Mgr. Vladimír Nesnídal, účel cesty: exkurze (Pelhřimov 

museum). CP ve výši 70,00 Kč. 

 Cestovné bylo zaměstnanci uhrazeno prostřednictvím VPD ve výši 140,00 Kč 

ze dne 22. 6. 2015. 

 Zjištěné nedostatky v rámci daného CP: 

 Na přední straně CP není uveden dopravní prostředek. 

 Na zadní straně CP není uveden použitý dopravní prostředek. 

Kontrolní zjištění 

K uvedenému CP ze dne 1. 6. 2015 nebyl doložen cestovní doklad ani kalkulátor 

jízdného, který dokládá výdaj na cestovné spojený s pracovní cestou ve výši  

70,00 Kč. Došlo k porušení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a Dodatku č. 2 

Vnitroorganizační směrnice č. 2, dle které „zaměstnanci vyslanému na pracovní 

cestu přísluší náhrada prokázaných cestovních výdajů“ a  tedy cestovné musí být 

podloženo relevantními a průkaznými doklady. 

 

o CP ze dne 29. 9. 2015 – PaedDr. Dagmar Hozová, účel cesty: exkurze Hlinsko.  

CP ve výši 70,00 Kč. 

 Cestovné bylo zaměstnanci uhrazeno prostřednictvím VPD ve výši 70,00 Kč 

ze dne 1. 10. 2015. 

 Zjištěné nedostatky v rámci daného CP: 

 Na přední straně CP je uveden jiný dopravní prostředek, než byl ve 

skutečnosti použit (bylo použito soukromé osobní auto). 

 Na zadní straně CP je uveden jiný dopravní prostředek, než byl ve 

skutečnosti použit (bylo použito soukromé osobní auto). 

o CP ze dne 25. 11. 2015 – Mgr. Andrea Jandová, účel cesty: školení Kutná Hora.  

CP ve výši 131,00 Kč. 
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 Cestovné bylo zaměstnanci uhrazeno prostřednictvím VPD ve výši 131,00 Kč 

dne 26. 11. 2015. 

 Zjištěné nedostatky v rámci daného CP: 

 Na přední straně CP je uveden jiný dopravní prostředek, než byl ve 

skutečnosti použit (bylo použito soukromé osobní auto). 

 Na zadní straně CP je uveden jiný dopravní prostředek, než byl ve 

skutečnosti použit (bylo použito soukromé osobní auto). 

o CP ze dne 25. 11. 2015 – Mgr. Marcela Palošová, účel cesty: školení Kutná Hora.  

CP ve výši 131,00 Kč. 

 Cestovné bylo zaměstnanci proplaceno prostřednictvím VPD ve výši 131,00 

Kč dne 26. 11. 2015. 

 Zjištěné nedostatky v rámci daného CP: 

 Na přední straně CP je uveden jiný dopravní prostředek, než byl ve 

skutečnosti použit (bylo použito soukromé osobní auto). 

 Na zadní straně CP je uveden jiný dopravní prostředek, než byl ve 

skutečnosti použit (bylo použito soukromé osobní auto). 

Doporučení 

U CP, kde bylo k pracovní cestě použito osobní auto namísto vlaku, či autobusu byl přiložen 

Kalkulátor jízdného, dle kterého byla úplata za cestovné hrazena dle ceny jízdného za 

určený hromadný prostředek, což je v souladu s Dodatkem Vnitroorganizační směrnice č. 2  

a v souladu s odst. 2 § 157 zák. č. 262/2006 zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 

který stanovuje, že: „Použije-li zaměstnanec se souhlasem zaměstnavatele místo určeného 

hromadného dopravního prostředku dálkové přepravy jiný dopravní prostředek, včetně 

silničního motorového vozidla, s výjimkou vozidla poskytnutého zaměstnavatelem, přísluší 

mu náhrada jízdních výdajů ve výši odpovídající ceně jízdného za určený hromadný 

dopravní prostředek.“ Avšak kontrolní skupina v těchto případech doporučuje na cestovních 

příkazech blíže specifikovat, jaký způsob dopravního prostředku bude v konečném důsledku 

použit, aby cestovné bylo více průkazné a odůvodnitelné. 

 

Zjištěná pochybení a stanovená doporučení v rámci kontroly  

odběratelsko-dodavatelských vztahů 

o Smlouva o vedení účetnictví ze dne 20. 12. 2002 včetně všech případných změn a 

dodatků 

Ing. Ivana Ronovská, IČ 64159647 

Smlouva a dodatky neobsahuje konkrétní vyčíslení navýšení odměny v rámci každého 

roku. Na rok 2015 zvyšuje cenu za zpracování a vedení účetnictví o hodnotu oficiální 

míry inflace za  rok 2014, která se rovná dle statistického úřadu 0,4 % a to zpětně od 1. 

1. 2015. Smlouva o vedení účetnictví byla v roce 2002 uzavřena na částku 7 000,00 

Kč/měsíc. V roce 2015 byla již účtována cena 11 906,50 Kč/měsíc. 
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Doporučení 

U této smlouvy kontrolní skupina doporučuje vypracovat dodatek s konkrétním 

vyčíslením ceny na konkrétní rok, kde bude zohledněna změna ceny dle inflace. 

 

Doporučení 

Kontrolní skupina konstatuje, že PO má některé dodavatelské smlouvy uzavřené déle 

než deset let. Na základě průzkumu obvyklých cen doporučujeme u smluv uzavřených 

více než 10 let provést jejich aktualizaci a provádět cenovou optimalizaci alespoň  

1x za 5 let. 

 

Zjištěná pochybení a stanovená doporučení v rámci kontroly provedení roční 

účetní závěrky z hlediska věcné a formální správnosti, ověření sestavení 

správnosti hlavních účetních výkazů 

Kontrolní zjištění 

Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že PO se neřídí stanoveným jednotným postupem 

zveřejňování účetní závěrky, jež je uveden ve Sbírce listin.  PO nezveřejňuje účetní závěrky 

ve Sbírce listin. Tímto postupem bylo porušeno ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,  

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v § 21a odst. 4), dle kterého účetní jednotky, 

které se zapisují do obchodního rejstříku, zveřejňují účetní závěrku jejím uložením do Sbírky 

listin obchodního rejstříku. Porušením ustanovení vzniká riziko uložení sankce dle §37a bodu 

k) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Zjištěná pochybení a stanovená doporučení v rámci kontroly zajištění a vedení 

pokladní agendy organizace 

 

PO má zřízeny čtyři pokladny: 

o Pokladna 1: Základní škola (pokladník – ředitelka PO) 

o Pokladna 2: Mateřská škola (pokladník - vedoucí MŠ) 

o Pokladna 3: Školní jídelna (pokladník – vedoucí ŠJ) 

o Pokladna 4: Pokladna přeúčtování (pokladník – p. Arientová) 

Pokladní limit pro jednotlivé pokladny nebyl stanoven, nebylo možné tedy ověřit překročení 

limitu v pokladnách PO. 

Doporučení 

Kontrolní skupina doporučuje stanovit pokladní limity pro jednotlivé pokladny. Důvodem 

stanovení pokladních limitů je především ochrana organizace v případě odcizení peněžních 

prostředků z pokladny. Limit zabezpečuje držení pouze minimální potřebné výše hotovosti 

v pokladně a dále například z důvodu možného pojištění organizace. 
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Kontrolní skupina ověřila níže uvedené dotace pokladny prostřednictvím příslušných 

pokladních dokladů: 

o Dotace poklady č. 2 MŠ z pokladny č. 1 ze dne 3. 11. 2015 na částku 1 500,00 Kč. 

o Dotace pokladny č. 3 ŠJ z pokladny č. 1 ze dne 13. 1. 2015 na částku 1 500,00 Kč. 

Kontrolní zjištění  

Pokladní doklady nebyly podepsány (schváleny) příkazcem operace, správcem rozpočtu  

a hlavní účetní. Daná skutečnost není v souladu se směrnicí kontrolované osoby – 

Směrnice „Vnitřní kontrolní systém“ a v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole, ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje, že: „Při výkonu finanční kontroly 

se uplatňují zejména tyto kontrolní postupy: schvalovací postupy, které zajišťují prověření 

podkladů připravovaných operací a které tyto operace v případech zjištění nedostatků 

pozastaví až do doby jejich odstranění.“ a dále s vyhláškou č. 416/2004 Sb.  

 

Doporučení 

Kontrolní skupina doporučuje důslednou kontrolu, zda jednotlivé pokladní doklady jsou 

opatřeny podpisy odpovědných osob dle zákona o finanční kontrole.  

 

Zjištěná pochybení a stanovená doporučení v rámci kontroly dodržení 

předpisů o odměňování vymezených zákony č. 564/2006 Sb. a č. 262/2006 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů. Správnost zařazení stálých zaměstnanců do 

platových tříd. Kontrola uzavřených DPČ, DPP. Kontrola vyplácení odměn a 

jejich soulad se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

Zaměstnanec – Vladimír Nesnídal (učitel), pracovní úvazek 1,00 

o Pracovní smlouva ze dne 1. 3. 1981 

o Pracovní náplň ze dne 25. 8. 2015 

o Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání – Diplom z VŠ ze dne 21. 12. 1979 

o Platový výměr č. 18/2015 platný od 1. 11. 2015 

 Funkce: nebyla uvedena 

 Platová třída: 12 

 Stupeň: 6  

Kontrolní skupina zjistila, že v platovém výměru není uvedena funkce 

zaměstnance.  

Doporučení: Kontrolní skupina doporučuje doplnit funkci zaměstnance do 

platového výměru.  

o Přehled o průběhu zaměstnání pro výpočet započitatelné praxe 

o Výkaz o vzdělání a odborné praxi 
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Zaměstnankyně – Hana Slavíková (pracovnice obchodního provozu), pracovní úvazek 1,00 

o Pracovní smlouva ze dne ze dne 21. 9. 1990 

o Dohoda o změně pracovní smlouvy ze dne 1. 11. 1999 (na 25 hodin / týdně, vedoucí 

školní jídelny) 

o Dohoda o změně pracovní smlouvy ze dne 1. 1. 2001 (na 15 hodin / týdně, nebyla 

uvedena pozice)  

Kontrolní skupina zjistila, že v Dohodě o změně pracovní smlouvy ze dne  

1. 1. 2001 není uvedena pracovní pozice zaměstnance a v platovém výměru 

není uvedena funkce zaměstnance.  

Doporučení: Kontrolní skupina doporučuje uzavřít Dohodu o změně pracovní 

smlouvy včetně uvedení pracovní pozice zaměstnance. 

o Pracovní náplň ze dne 1. 9. 2012 (pracovnice obchodního provozu), úvazek  

15 hodin / týdně.  

 Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání – maturitní vysvědčení ze dne 8. 6. 1969 

 Platový výměr č. 37/2012 platný od 1. 7. 2012  

 Funkce: nebyla uvedena 

 Platová třída: 3 

 Stupeň: 12 

Kontrolní skupina zjistila, že v platovém výměru není uvedena funkce 

zaměstnance.  

Doporučení: Kontrolní skupina doporučuje doplnit funkci zaměstnance do 

platového výměru.  

 Přehled o průběhu zaměstnání pro výpočet započitatelné praxe 

 Výkaz o vzdělání a odborné praxi 

Zaměstnankyně – Bohdana Havránková (učitelka v MŠ), úvazek 1,00 

o Pracovní smlouva ze dne 31. 8. 2006  

o Dohoda o změně pracovní smlouvy ze dne 28. 8. 2007  

o Pracovní náplň ze dne 31. 8. 2006 

o Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání – maturitní vysvědčení ze dne  

31. 5. 1985.  

o Platový výměr č. 27/2015 platný od 1. 11. 2015  

 Funkce: nebyla uvedena 

 Platová třída: 9 

 Stupeň: 5 

Kontrolní skupina zjistila, že v platovém výměru není uvedena funkce 

zaměstnance.  
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Doporučení: Kontrolní skupina doporučuje doplnit funkci zaměstnance do 

platového výměru.  

Přehled o průběhu zaměstnání pro výpočet započitatelné praxe 

o Výkaz o vzdělání a odborné praxi 

 

Zjištěná pochybení a stanovená doporučení v rámci kontroly účinnosti 

vnitřního kontrolního systému 

Kontrolní skupina namátkově ověřila účinnost schvalovacích postupů z hlediska příkazce 

operace, správce rozpočtu a hlavní účetní. 

o Jednalo se o následující faktury:  

 Faktura č. 150100642 ve výši 3 395,00 Kč, 

 Faktura č. 1615 ve výši 4 649,00 Kč, 

 Faktura č. VF150122, na částku 11 906,50 Kč. 

Kontrolní zjištění 

Provedenou kontrolou vnitřního řídícího a kontrolního systému PO bylo ověřeno, že vybrané 

operace byly schváleny v rámci předběžné a průběžné kontroly příkazcem operace, 

správcem rozpočtu a hlavní účetní (kontrolované doklady obsahovaly jejich podpisy) avšak 

nebylo možné zjistit, kdy byly doklady podepsány (chybělo datum u jednotlivých podpisů). 

Nebylo tedy možné ověřit, zda VŘKS proběhl v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění a interní směrnicí „Vnitřní kontrolní 

systém“. 

o Jednalo se o následující pokladní doklady: 

 VPD č. V3150004 ze dne 3. 5. 2015 na částku 2 000,00 Kč,  

 VPD č. V2150073 ze dne 4. 12. 2015 na částku 54,00 Kč, 

 VPD č. V1150080 ze dne 22. 6. 2015 na částku 140,00 Kč. 

Kontrolní zjištění   

Kontrolní skupina konstatuje že, kontrolované doklady nebyly řádně podepsány příslušnými 

pracovníky, čímž nedochází k zajištění účinnosti kontrolního systému v rámci jednotlivých 

schvalovacích postupů PO. Danou skutečností došlo k porušení bodu a) odst. 2 § 6 zák.  

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje, že: „Při 

výkonu finanční kontroly se uplatňují zejména tyto kontrolní postupy: schvalovací postupy, 

které zajišťují prověření podkladů připravovaných operací a které tyto operace v případech 

zjištění nedostatků pozastaví až do doby jejich odstranění.“ 

 

Úprava řízení rizik uvnitř organizace 
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Kontrolní zjištění 

Kontrolní skupina zjistila, že PO neupravuje žádným způsobem rizika. 

Doporučení 

Kontrolní skupina doporučuje vypracovat mapu rizik, jež bude obsahovat identifikaci hlavních 

hrozících rizik PO. 

 

V Olomouci, dne 9. 5. 2016  

 

 

                       Ing. Lenka Mačková 

 

 

Ing. Lenka Severová 

 

 

 Ing. Michaela Zdařilová  
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Seznam zkratek 
 
BÚ    Bankovní účet 

CP    Cestovní příkaz 

ČD    České dráhy 

DPČ    Dohoda o pracovní činnosti 

DPP    Dohoda o provedení práce 

PO    Příspěvková organizace 

SÚ    Syntetický účet 

ZFK    Zákon o finanční kontrole 

ZoÚ    Zákon o účetnictví 

 



Příloha č. 1  

 

Návrh úsporných opatření v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Žleby 

 

V rámci proběhlé kontroly hospodaření PO za rok 2015 kontrolní skupina navrhuje další možnosti úsporných opatření v rámci jejího řízení. Dle 

vyjádření ředitelky PO v rámci přijatých úsporných opatření nebyly v roce 2015 vyplaceny zaměstnancům organizace žádné osobní příplatky a 

odměny. 

Kontrolní skupina navrhuje následující úsporná opatření: 

 

1) Snížení úvazků u pracovních smluv učitelů 

Navrhovaná úspora vychází z Nařízení vlády č. 75/2005 ze dne 26. 1. 2005, o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé 

speciálně výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko – psychologické činnosti pedagogických pracovníků a jeho přílohy, kde 

jsou uvedeny hodiny přímé pedagogické činnosti v návaznosti na vykonávanou funkci a délku úvazku zaměstnance. Počet hodin pro přímou 

pedagogickou činnost dle Nařízení vlády č. 75/2005 a jejich přepočet na výši úvazku učitele ZŠ je uveden v tabulce níže. 

Počet hodin 
přímé ped. 
činnosti za 
týden  

Přepočtená 
výše úvazku dle 
nařízení Vlády 
č. 75/2005 

22 1 

21 0,95 

20 0,91 

19 0,86 

18 0,82 

17 0,77 

16 0,73 



15 0,68 

14 0,64 

13 0,59 

12 0,55 

11 0,50 

10 0,45 

 

V níže uvedené tabulce jsou pak uvedeni jednotliví učitelé kontrolované PO, jejich aktuální pracovní úvazek, předměty, které vyučují. Na 

základě zaslaných podkladů je v tabulce uveden u jednotlivých učitelů i počet hodin jejich přímé pedagogické činnosti a počet hodin, které 

věnují na přípravu přímé pedagogické činnosti. Dále je pak v tabulce uveden přepočet výše úvazků současných zaměstnanců při jejich, dle 

aktuálně platné pracovní smlouvy, vykonávané  přímé pedagogické činnosti dle Nařízení vlády č. 75/2005. 

Číslo Jméno 
Přehled vyučujících 
předmětů 

Počet hodin 
přímé ped. 
činnosti za 
týden  

Další počet 
hodin 
související s 
přímou pedag. 
čin. (příprava) 

Výše 
úvazku 
dle 
uzavřené 
PS  

Přepočtená 
výše hodin 
týdně dle 
nařízení 
Vlády č. 
75/2005 

Přepočtená 
výše 
úvazku dle 
nařízení 
Vlády č. 
75/2005 

1. Arientová (zástupce řed.) PRV, VV 11 29 1,00 1 40 

2. Burešová MV, F, M, INF, OV 21 19 1,00 0,95 38,18 

3. Francová TV, ČJ, M, PČ, P 22 18 1,00 1,00 40,00 

4. Hozová ČJ, D, HV 22 18 1,00 1,00 40,00 

5. Jandová (tř. uč. tříd 1+2) M, ČJ, M, AJ, VV 20 20 1,00 0,91 36,36 

6. Marousková (ředitelka ZŠ) NJ, AJ 7 33 1,00 1,00 40,00 

7. Nesnídal 
M, TV, VPPČ, VPSM, OV, 
P 21 19 1,00 0,95 38,18 

8. Palošová (tř. uč. tříd 4+5) ČJ, M, AJ, VI, TV, HV 21 19 1,00 0,95 38,18 

9. Prchalová Z, PŘ, CH, EV, PRK 22 18 1,00 1,00 40,00 

10. Zumpfová ČJ, AJ, HV, D, VZ, OV 21 19 1,00 0,95 38,18 



Počet úvazku dle nařízení Vlády č. 75/2005 celkem 9,73   

 

Tabulka níže poté znázorňuje výši celkových úvazků při ZŠ Žleby v roce 2015 a současně znázorňuje výši úvazků po přijetí navrhnutých 

opatření a snížení úvazků v souladu s nařízením Vlády č. 75/2005. Dále pak níže uvedená tabulka zobrazuje celkovou úsporu úvazků PO za 

předpokladu, že i v nadcházejících letech bude ze strany rozpočtu kraje poskytován příspěvek pro 5,56 úvazku. 

  

Výše úvazků 
financovaná z 
rozpočtu kraje 

Výše úvazků 
financovaná z 
rozpočtu obce 

Výše celkových úvazků v 
roce 2015 

5,56 4,44 

Výše úvazků po přijetí 
doporučení ze strany 
kontrolní skupiny 

5,56 4,17 

Úspora úvazků celkem 0 0,27 

Níže uvedená tabulka představuje celkovou úsporu nákladů ze strany zřizovatele PO při realizaci nápravných opatření navrhnutých kontrolní 

skupinou na základě úpravy výše jednotlivých úvazků v souladu s nařízením Vlády č. 75/2005. 

  

Výše úvazku 
financovaná z 
rozpočtu kraje 

Výše příspěvku ze strany 
obce v roce 2015 

1 450 000,00 Kč 

Výše příspěvku ze strany 
obce po přijetí doporučení 
ze strany kontrolní skupiny 

1 360 933,7 Kč 

Úspora celkem 89 066,34 Kč 

 



 

 

2) Sloučení tříd prvního stupně 

ZŠ Žleby má na základě malého počtu žáku  v souladu s Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění 

povinné školní docházky sloučenou 1. a 2. třídu a 4. a 5. třídu prvního stupně a to především z důvodu malého počtu žáků ve třídách a také  

z důvodu úsporných opatření. 

Ve školním roce 2015/2016 má ZŠ na prvním stupni následující počet žáků v jednotlivých třídách: 

 sloučené 1. a 2. třída – 13 žáků 

 3. třída – 11 žáků 

 sloučené 4. a 5. třída – 13 žáků 

V současném školním roce 2015/2016 má základní škola 3 třídy prvního stupně a průměrný počet žáků na 1 třídu činí 12,33 žáka. Dle §4 

vyhlášky odst. 4) „škola tvořená třemi třídami prvního stupně má nejméně 14 žáků v průměru na 1 třídu“. Ve školním roce 2015/2016 toto 

ustanovení  

ZŠ nesplňuje.  Kontrolní skupině byl předložen „Výpis z usnesení veřejného zasedání zastupitelstva obce Žleby“ ze dne 1. 12. 2014, kde 

zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo udělení výjimky z počtu žáků na školní rok 2015/2016 a s tím související dofinancování rozpočtu 

příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Žleby z rozpočtu obce Žleby. 

Kontrolní skupina v rámci dalších úsporných opatření navrhuje přidání 3. třídy k již sloučené 4. a 5. třídě. Celkový počet 3., 4. a 5. třídy by činil 

24 žáků. Dle výše uvedené vyhlášky by ZŠ měla 2 třídy prvního stupně a v průměru by disponovala s průměrným počtem 18,5 žáka na jednu 

třídu, což by bylo v souladu s §4 bodu 3) vyhlášky. Příspěvková organizace by tak splňovala průměrný optimální počet žáků ve třídě stanovený 

vyhláškou (minimální počet žáků na 1 třídu je 12) a tak dostala maximální možný objem financí z rozpočtu Středočeského kraje, respektive 

MŠMT ČR. V návaznosti na toto opatření by organizace mohla uspořit na celkových mzdových nákladech pedagogických pracovníků. 


