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INTERNÍ AUDIT 

 
 

Obecné informace o výsledcích kontrol za rok 2021  
provedených interním auditorem města Kuřimi 

 
 

V souladu s povinností dle § 26 „Zveřejňování informací o kontrolách“, zákona č. 255/2012 

Sb., o kontrole (kontrolní řád) ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje město Kuřim 

následující obecné informace z veřejnosprávních kontrol provedených interním auditorem 

v roce 2021. 

označení kontrolního orgánu:  interní auditor města Kuřimi 

vymezení druhu kontrol:   předběžná a následná veřejnosprávní kontrola 

1. POČTY KONTROL A KONTROLOVANÝCH OSOB 

V souladu s příslušným ustanovením zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, v platném znění a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 

(kontrolní řád) provádí interní auditor veřejnosprávní kontrolu u příspěvkových organizací 

zřízených městem Kuřim a u žadatelů o dotace nebo u příjemců dotací poskytovaných 

z rozpočtu města Kuřimi.  

Z pohledu kontrolní činnosti postupoval interní auditor podle Plánu auditů a veřejnosprávních 

kontrol na rok 2021, který schválil starosta města Kuřimi dne 15.01.2021. V průběhu roku 2021 

byly interním auditorem provedeny celkem čtyři veřejnosprávní kontroly a byla dokončena jedna 

veřejnosprávní kontrola příspěvkové organizace, která byla zahájená v roce 2020. 

 

 

 

Počet kontrolovaných osob 
 

 
dodržování zákona č. 

320/2001 Sb. a prováděcí 
vyhlášky č. 416/2004 Sb. 

dodržování zákona  
č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů 

 

Příspěvkové organizace, 
jejichž zřizovatelem je město 
Kuřim 2 2 

Příjemci dotací z rozpočtu 
města Kuřimi - právnické osoby 

- 40 

Příjemci dotací z rozpočtu 
města Kuřimi - fyzické osoby 

- 17 

 

2. ZAMĚŘENÍ KONTROL 
 

2.1 Příspěvkové organizace 

Město Kuřim je zřizovatelem těchto příspěvkových organizací: 

• Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvková organizace 

• Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvková organizace 

• Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 

• Centrum sociálních služeb Kuřim 

• Společenské a kulturní centrum Kuřim, příspěvková organizace. 
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Ve sledovaném období byla na základě pověření starosty města Kuřimi provedena jedna 
veřejnosprávní kontrola u příspěvkové organizace a jedna veřejnosprávní kontrola na místě, 
která byla zahájena v roce 2020, byla v roce 2021 ukončena. Tyto veřejnosprávní kontroly jsou 
zaměřeny především na kontrolu: 

• hospodaření s příspěvkem zřizovatele, dodržování efektivnosti, hospodárnosti 

a účelnosti hospodářských operací, 

• vedení účetnictví a výkaznictví dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,  

• přezkoumání provedené inventarizace a kontrolu nově pořízeného a vyřazeného 

majetku, 

• dodržování Zřizovací listiny, vnitřních předpisů a pokynů zřizovatele, 

• přiměřenost a účinnost zavedeného vnitřního kontrolního systému, 

• přijatých nápravných opatření z veřejnosprávních kontrol uskutečněných 
zřizovatelem v předchozích letech, 

• uveřejněných smluv a objednávek v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv. 

 
2.2 Příjemci dotací a žadatelé o dotace z rozpočtu města Kuřimi 

V souladu s ročním plánem veřejnosprávních kontrol byla v roce 2021 vykonána následná 

veřejnosprávní kontrola vyúčtování poskytnutých dotací v rámci dotačního programu Podpora 

kulturní a spolkové činnosti ve městě Kuřimi, Podpora sportovní činnosti ve městě Kuřimi, 

Podpora tělovýchovy dětí a mládeže kvalifikovanými trenéry, Využívání městských sportovišť a 

dalších individuálních dotací schválených Zastupitelstvem města Kuřimi a poskytnutých 

z rozpočtu města Kuřimi v roce 2020.  

Celkem se jednalo o kontrolu u celkem 97 veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Kuřimi, které byly uzavřeny s 57 příjemci dotací.  

Předmětem následné veřejnosprávní kontroly vyúčtování dotací poskytnutých z rozpočtu města 

Kuřimi byla: 

• kontrola předaných vyúčtování poskytnutých dotací v rámci schválených dotačních 

programů a individuálních investičních a neinvestičních dotací poskytnutých 

z rozpočtu města Kuřimi v roce 2020, 

• ověření účelného a hospodárného využití dotací, 

• kontrola prokázání propagace poskytovatele dotace, 

• plnění dalších smluvních podmínek mezi poskytovatelem a příjemcem dotace. 

 

Další veřejnosprávní kontrola byla zaměřena na kontrolu uzavřených veřejnoprávních smluv o 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Kuřimi na rok 2021 podle zák. č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

Cílem poslední z veřejnosprávních kontrol pak bylo ověření náležitostí předaných žádostí o 

dotace z rozpočtu města Kuřimi na rok 2022 a upozornění na případné nesrovnalosti týkající se 

rozpočtů, uznatelných výdajů, předávaných příloh, apod. 

V rámci provedených veřejnosprávních kontrol nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky nebo 

porušení rozpočtové kázně. 
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3. VÝSLEDKY KONTROL 

3.1  Příspěvkové organizace 

Veřejnosprávní kontroly na příspěvkových organizacích probíhaly podle zákona. Z ukončených 

kontrol byly vypracovány Protokoly o výsledku veřejnosprávní kontroly. V průběhu kontrol 

nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky nebo zásadní porušení právních předpisů, které by 

měly podstatný vliv na hospodaření organizací.  

Na základě kontrolovaných skutečností bylo zjištěno, že v případě jedné příspěvkové 

organizace došlo k porušení povinností stanovených zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční kontrole č. 416/2004 Sb., a to při 

provádění předběžné řídící kontroly po vzniku závazku. Bylo zjištěno porušení zák. č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů při tvorbě fondu investic a 

v několika případech byly porušeny vnitřní předpisy zřizovatele a Zřizovací listiny, a to při 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, při účtování hospodářské činnosti a při 

rozdělování zlepšeného hospodářského výsledku do fondů. Nedostatky byly dále shledány při 

kontrole dodržování zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Doporučení a nápravná 

opatření uložená organizaci v rámci veřejnosprávních kontrol uskutečněných zřizovatelem 

v předchozích letech nebyla ve všech případech realizována.  

Nedošlo však k porušení rozpočtové kázně a nebyly uloženy odvody do rozpočtu zřizovatele. 
 

3.2 Příjemci dotací 

Při následné veřejnosprávní kontrole vyúčtování dotací bylo zjištěno několik pochybení, které 

nebyly v souladu s podmínkami uzavřených smluv. Nejčastěji se jednalo o tato pochybení: 

• ve vyúčtování chyběly faktury nebo smlouvy prokazující použití dotace, 

• účetní doklady nebyly označeny formulací „Hrazeno z dotace MK“, 

• nebyly dodány výpisy z bankovních účtů při uskutečnění platby převodem z účtu nebo 

nebyly doloženy pokladní doklady k hotovostním platbám, 

• doložené kopie účetních dokladů byly nečitelné, neúplné nebo nepřesné, 

• doklady neodpovídaly schválenému účelu, případně se vztahovaly k neuznatelným 

výdajům, 

• nebyly doloženy originály dokladů (u dotací, kde byla příjemcem fyzická osoba 

nepodnikající), 

• k zálohové faktuře nebyla doložena závěrečná zúčtovací faktura, 

• nebyla dostatečně doložena propagace poskytovatele dotace, 

• v jednom případě nebylo dodáno vyúčtování dotace a dotace nebyla vrácena. 

V průběhu kontroly byli příjemci dotací na tyto nedostatky upozorněni a poté, co byly doloženy 

správné nebo chybějící doklady, bylo potvrzeno, že poskytnuté prostředky byly použity 

v souladu se stanovenými účely a s podmínkami smlouvy a nedošlo k porušení rozpočtové 

kázně.  

V případě nevrácené dotace bylo konstatováno porušení rozpočtové kázně a příjemci dotace 

byl zaslán platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 67.000 Kč a bylo 

s ním zahájeno daňové řízení. 
 

Dne:    12.01.2022 

Vypracovala:   Ing. Silvie Ondrášková v. r., interní auditor města Kuřimi  
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