Výtisk č.: 3
PROTOKOL

č. 1

o výsledku kontroly hospodaření
s veřejnými prostředky

Kontrolovaný subjekt:

Základní škola a mateřská škola Husinec - Řež

Předmět kontroly:

Hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2014-2016
Správnost, úplnost, průkaznost, srozumitelnost, přehlednost
účetnictví a jeho vedení způsobem zaručujícím trvalost
účetních záznamů v návaznosti na dodržování ustanovení
zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění.
Stav správy a ochrany majetku.
Dodržování rozpočtové kázně,správnosti tvorby a hospodaření s fondy, popř. s udělovanými příspěvky a dotacemi.

Cíl kontroly:

Prověřit dodržování právních předpisů a opatření přijatých
orgány veřejné správy v mezích těchto předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky k zajištění stanovených úkolů těmito
orgány.

Termín provedení:

2.6.2017, 26.6.2017, 4.7.2017
Mgr. Alice Semiánová, DiS.,
p. Jeřábková
pí. Helena Štruplová

Kontrolní skupina ve složení:

Pověření č.

VSK 1/2017
27

Počet stran protokolu:
Počet příloh:
Počet výtisků:

1x zřizovatel
1x kontrolovaná osoba

Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky byla provedena podle schváleného plánu kontrolní a
metodické činnosti.

Kontrolní zjištění:

I.Zřízení organizace
Listiny, které dokumentují vznik a majetková práva organizace. Zřizovací listina ze dne 15.8.2016,
kterou se ruší zřizovací listina ze dne 1.12.2002, včetně všech dodatků k této ZL.
Hlavní účelem předmětu činnosti je:
Základní škola – vzdělání a výchova žáků v prvním až pátém ročníku
Školní družina - zájmové vzdělávání pro první až pátý ročník
Mateřská škola - předškolní zařízení celodenní péče
Školní jídelna - zařízení školního stravování pro žáky ZŠ, děti MŠ, stravování zaměstnanců a
stravování jinými osobami
Doplňková činnost:
Výroba, obchod a služby
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
Nakládání s majetkem:
K zajištění činnosti organizace je předán k hospodaření nemovitý a movitý majetek
Majetek lze nabývat pouze s předchozím souhlasem zřizovatele, souhlas není třeba u peněžních darů
účelově neurčených do 40 000Kč, majetek v hodnotě do 5 000Kč v jednotlivých případech a darů
účelově určených k přímé spotřebě pro děti
Zatím nedošlo k administrativnímu ukončení předání majetku od zřizovatele
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Datum zápisu:
4. listopadu 2016
Datum vzniku:
1. prosince 2002
Spisová značka:
Pr 1547 vedená u Městského soudu v Praze
Název:
Základní škola a mateřská škola Husinec - Řež, příspěvková organizace
Sídlo:
Ke Škole 17, Řež, 250 68 Husinec
Identifikační číslo:
70991073
Právní forma:
Příspěvková organizace
Předmět činnosti:
výkon činnosti základní školy, školní družiny, mateřské školy, školní jídelny
Doplňková činnost:
výroba, obchod a služby,
mimoškolní výchova a vzdělávání,
pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti,
poskytování služeb pro rodinu a domácnost.
Statutární orgán:
Ředitelka:
JANA CHMÁTALOVÁ,
Den vzniku funkce: 1. srpna 2013
Počet členů:
1
Způsob jednání:
Ředitel plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn jednat za organizaci a zastupovat organizaci
navenek.
Zřizovatel:
OBEC HUSINEC, IČ: 002 40 231
U Radnice 64, Řež, 250 68 Husinec
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Údaje z veřejné části Živnostenského rejstříku
Subjekt
Obchodní firma:
Základní škola a mateřská škola Husinec - Řež, příspěvková organizace
Sídlo:
Ke Škole 17, 250 68, Husinec - Řež
Identifikační číslo osoby:
70991073
Statutární orgán nebo jeho členové:
• Jméno a příjmení:
Mgr. Jana Chmátalová (1)
Živnostenská oprávnění
• Živnostenské oprávnění č. 1: [provozovny]
Předmět podnikání:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti:
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
Druh živnosti:
Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:
26.10.2011
Doba platnosti oprávnění:
na dobu neurčitou
Provozovny k předmětu podnikání číslo
• 1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:
[živnost]
Obor činnosti: Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské
činnosti
o Adresa:
Ke Škole 17, 250 68, Husinec - Řež
Identifikační číslo provozovny:
1004594402
Zahájení provozování dne:
26.10.2011
Obor činnosti: Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
o Adresa:
Ke Škole 17, 250 68, Husinec - Řež
Identifikační číslo provozovny:
1004594402
Zahájení provozování dne:
26.10.2011
Seznam zúčastněných osob
• Jméno a příjmení:
Mgr. Jana Chmátalová (1)

Právnická osoba vykonávající činnost škol a školských zařízení:

Základní škola a mateřská škola Husinec - Řež, příspěvková organizace
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Adresa: Ke Škole 17, Řež, 250 68 Husinec
IČO: 70991073

Resortní identifikátor (RED_IZO): 600052117
Ředitelka je současně statutárním orgánem
právnické osoby.

Ředitelka: Mgr. Jana Chmátalová
Datum zápisu do rejstříku: 1. 1. 2005
Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou.
Právní forma: příspěvková organizace

Zřizovatel: Obec Husinec, U Radnice 64, Řež, 250 68 Husinec
Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:
Id. zařízení Typ

Název
zařízení

Obec

Ulice

107516098 A00

Mateřská
škola

Husinec

Ke Škole 17

Řež

102438030 B00

Základní
škola

Husinec

Ke Škole 17

108056082 G21

Školní
družina

Husinec

181081253 L11

Školní
jídelna

Husinec

Cizí
vyučovací
jazyk

Kapacita

Platnost
zařízení

25068

49

Platné

Řež

25068

140

Platné

17

Řež

25068

90

Platné

Ke Škole 17

Řež

25068

200

Platné

Č.p. Č.o. M.část.
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PSČ

Zajištění a provádění ekonomických činností
1. Hospodaření s veřejnými prostředky
1.1. Rozpočet
V roce 2015-2015 obdržela organizace tyto příspěvky:
2014

2015

2016

Příspěvek na provoz
zřizovatel

1 300 000Kč

1 460 000

Středočeský kraj mzdy

4 923 158Kč

5 926 928Kč

SK UZ 33052

118 588Kč

159 013Kč

SK UZ 33061

24 736Kč

15 000Kč

Granty ICT

341 457Kč

Výzva 56

304 069Kč

Výzva 57

162 668Kč

HV dle CSUIS

2014
-

275 970,57Kč

2015

2016

551 151,81Kč

208 320Kč

Při kontrole byly mimo jiné předloženy tyto výkazy z rok 2016:
Výkazy za rok 2016 z CSUIS – staženo z monitoru obcí
Výkazy za rok 2016 sestavné k 15.2.2017, doručené na Obec Husinec
Výkazy za rok 2016 sestavené k 14.5.2017 doručené na Obec Husinec dne 15.5.2017
Výkazy za rok 2016 sestavené k 14.5.2017 zaslané účetní školy jako podklad ke kontrole

C
Rozdělení do fondů
schválené OZ

O28
112
411
412
413
414
432
381
384
odvod
obci

krytí
ztráty

Rozvaha
15.2.17

100000

2858307,84
12218
43726
35889,66
25863
1172
0
0
150441,49

116 646,00
275970,57
492617
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Rozvaha
14.5.17
předloženo
účetní –
dle sdělení
platná
2636440,26
14228,82
43726
43670,55
0
2234,98
58534,24
0
141289,31

Rozvaha
14.5.17
Monitor
předloženo obcí
OBCI
2636440
12218
43726
35889,7
0
2234,98
58534,2
12500
150441

2858308
12218
35680
35890
25863
1172
0

Rozdíl
mezi
cSUIS a
účetní
221868
2010,82
8046
7780,55
25863
1062,98
58534,2

150441 9151,69

V roce 2015 vznikl organizaci přebytek ve výši 551 150,81Kč.
Z výkazů zaslaných do CSUIS je patrné, ž organizace porušila zákon č.250/2000Sb.,§ 30 a §32 s tím,
že převedla VH za rok 2015 do fondů jinak, než bylo schváleno zřizovatelem, tím se dopustila
porušení rozpočtové kázně dle § 28, odst.10, zákona 250/2000Sb.,
Porovnání nákladů organizace v letech 2014-2015
501
502
511
512
518
521
524
525
527
542
557
558
549
591

2014
881697
369274
48878
48
628011
3726010
1205731
17837
35052
0
19358
398595
376
76
7330943

2015
770798
341224
37138
30714
623437
4085607
1299201
1608
37191
1892
0
206205
0
0
7435015

2016
757089
307429
52519
1468
839585
4609151
1488073
18381
65704
9822
0
205926
0
0
8355147

2014
661022
0
0
240000
0
442
6153510
7054974

2015
0
779352
6000
0
46055
85
7154676
7986168

2016
0
923587
10000
64320
4396
133
7560941
8563377

Výnosy:

601
602
603
648
649
662
672

7

Tvorba a čerpání fondů organizace -Fond odměn
Fond 411
PS
Příjem-převod HV
Výdej
Zůstatek

2014
0
0
0
0

2015
0
0
0
0

2016
0
100 000
56274
43726

Dle výkazu ROZVAHA ze systému CSUI je zůstatek 35 680Kč, dle obratové předvahy z 25.5.17
je stav účtu k 31.12.16 - 43 726Kč. Do fondu bylo přiděleno 100 000Kč a čerpáno 56 274Kč,
z toho 48000Kč na mzdové náklady a zbytek na odvody / v rozporu s § 32 zákona 250/2000Sb.,/
Fond investic 2014- 2016 = 0
Fond kulturních a sociálních potřeb
Stav dle CSUIS – statní pokladna – výkaz Příloha
Fond 412
PS
Příjem
Výdej-stravování
Zůstatek

2014
13667,64
35052,2
29168
19551,84

2015
19551,84
36428,58
33981
21999,42

2016
21999,42
65704,42
51814,18
35889,66

Dle předložené obratové předvahy za rok 2016 je tvorba fondu ve výši 65 706,13Kč a
čerpání 44 035Kč. KS dle účetnictví organizace a obratové předvahy je 43 670,55Kč
Rozdíl mezi účty 412 a 243 nebyl doložen.
Fond rezervní 413 a 414
Fond 413
PS
Příjem-převod HV
Výdej
Zůstatek

Fond 414
PS
Příjem-převod HV
Výdej
Zůstatek

2014
0
240000
240000
0

2015
0
0
0
0

2016
0
25863
0
25863

2014
1172
1062,98
0
2234,98

2015
2234,98
0
0
2234,98

2016
2234,98
24800,24
0
27035,22

Dle obratové předvahy za rok 2016 byl ponechán nerozdělený HV z roku 2016 ve výši
58 534,24 na účtu 432, dle výkazu, který byl zaslán do CSUIS byl rozdělen do
rezervního fondu bez souhlasu zřizovatele. Výkaz příloha neodpovídá skutečnosti
čerpání fondů dle obratové předvahy, potažmo hlavní účetní knihy. Zůstatky z roku
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2016 nenavazují na zůstatky 2017. /porušení zákona č. 250/2000Sb.,a zákona
586/1991Sb.,/
2. Správnost, úplnost a věrohodnost účetnictví
2.1. Vedení účetnictví
Organizace vedla v kontrolovaném roce podvojné účetnictví výpočetní technikou v programu
POHODA. Účetnictví vede na základě smlouvy paní Věra Lísalová, IČO: 48964905 , měsíční paušál
7 000Kč smlouva ze dne 1.4.2015, dodatek č. 1 ze dne 4.1.2016 zvýšení měsíčního paušálu na
8 000Kč.
Mzdové účetnictví vede na základě smlouvy paní Vladimíra Hoferková ze dne 1.8.2013. Přílohou
číslo 1, dodatkem ze dne 30.12.2015 – měsíční paušál 7 500Kč
Byl zpracován účtový rozvrh pro roky 2014 - 2016
Organizace není(je) plátcem DPH.

2. 2. Správnost účetní závěrky
Účetní závěrka je prováděna 4x ročně (k 31.3., 30.6., 30.9., a k 31.12.). Závěrku tvoří v souladu
Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha.
Předmětem kontroly je účetní období 2014 až 2016. V rámci roku 2016 má kontrola k dispozici 4
verze účetních výkazů.
Účetnictví organizace bylo v roce 2015, 2016 zpracováno externí firmou, která nedodržovala účetní
metody v souladu se zákonem č.563/1991Sb., prováděcí vyhlášku č.410/2009Sb., a ČSU pro vybrané
účetní jednotky (povinná tvorba opraných položek k pohledávkám, účtování o časovém rozlišení
investičních transferů, účtován o majetku, neprovedení inventarizace majetku a závazků,
neprovedením všech dokladových inventur, inventarizační rozdíly nebyly zaúčtovány v souladu s §30
odst.11 zákona o účetnictví.
Prví verze je z CSUI – monitoru obcí, kde jsou vloženy účetní výkazy zaslané do CSUI jako účetní
závěrka organizace. Další výkaz je vytvořený 15.2.2017 a zaslán na Obec Husinec, pak následují
výkazy ze dne 14.5.2017 jedna verze doručená zřizovateli dne 15.5.2017 a další ze dne 14.5.2017
verze doručená v rámci kontroly elektronicky dne 29.5.2017
§18 Účetní závěrka
Výkazy rozvaha, výkaz zisků a ztrát k 31.12.2016 předány externí účetní firmou do systému CSUIS,
kopie předány zřizovateli
Prví verze je z CSUI – monitoru obcí, kde jsou vloženy účetní výkazy zaslané do CSUI jako účetní
závěrka organizace. Další výkaz je vytvořený 15.2.2017 a zaslán na Obec Husinec, pak následují
výkazy ze dne 14.5.2017 jedna verze doručená zřizovateli dne 15.5.2017 a další ze dne 14.5.2017
verze doručená v rámci kontroly elektronicky dne 29.5.2017. Byly zjištěny rozdílné hodnoty ve
výkazech. Výkaz Rozvaha nebyl v souladu s výkazem PŘÍLOHA.
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Vyhláška č.410/2009 Sb., §8 Příloha, §45 uspořádání, obsahové vymezení Přílohy.
Příloha účetní závěrky k 31.12.2016 – výstup MONITOR obsahově neodpovídá § 45 vyhlášky.
V roce 2015 vznikl organizaci přebytek ve výši 551 150,81Kč.
Z předložených účetních výkazů je patrné, že organizace porušila zákon č.250/2000Sb.,§ 30 a §32
s tím, že převedla VH za rok 2015 do fondů jinak, než bylo schváleno zřizovatelem, tím se dopustila
porušení rozpočtové kázně dle § 28, odst.10, zákona 250/2000Sb.,
Rozdělení HV od zřizovatele /dle usnesení OZ/ neodpovídalo částce HV za rok 2015.
Povinnost účetní jednotky je dodržovat ustanovení § 7 zákona o účetnictví. ,, účetní jednotky jsou
povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý
obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Dle §8 zákona povinnosti vést účetnictví správně, úplné, průkazné, srozumitelné, průhledné
§8 odst.4). Účetnictví účetní jednotky je průkazné, jestliže všechny účetní záznamy tohoto
účetnictví jsou průkazné a účetní jednotka provedla veškerou inventarizace.
Účetní jednotky mohou vedením účetnictví pověřit jinou fyzickou nebo právnickou osobu.
Pověřením se však účetní jednotka nezbavují odpovědnosti za vedení účetnictví.
Neúplnost, nesprávnost a neprůkaznost účetnictví
Výsledek hospodaření organizace – Organizace neúčtuje o zálohách na energie, částky záloh jsou
dávány zejména v roce 2016 rovnou do nákladů, organizace v letech 2014 a 2016 neúčtuje o
předpisech za školné, straní a poplatek za družinu. Kroužky jsou účtovány chybně v hlavní činnosti.
V průběhu veřejnosprávní kontroly byly předloženy čtyři různé výkazy rozvahy k 31.12.2016,
vzhledem k datu ukončení inventur, kdy nebyly inventarizační rozdíly zaúčtovány v souladu s
§30 odst. 11 zákona o účetnictví, do účetního období, za které se inventarizačně ověřuje stav a
majetku a závazků. Vzhledem ke skutečnostem výše popsaným nelze jednoznačně posoudit
správnost vykázaných zůstatků v rozvaze a ani výsledek hospodaření za předcházející roky.
Organizace měla v r. 2014-2016 zřízeny tyto bankovní účty:

Stav k 31.12.
BÚ 3262282339/0800

2014
238 955,81Kč
1977202,56Kč
41 253,25

Stravné-193903620319/0800
FKSP
30015- 11 283,01Kč
3562282339/0800

2015
770 016,48Kč

2016
1 087 022,08Kč

135 709,13Kč

97 828,26Kč

10 397,52Kč

29 132,76Kč

Zůstatek banky účtu 24 k 31.12.2016 – 1 184 850,34
Zůstatky na výpisech z těchto bankovních účtů souhlasí se stavy účtů uvedenými v účetní evidenci.
---Organizace neměla na rok 2016 stanoven roční plán odpisů.
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2. 3. Doplňková činnost
Organizace má povolenu doplňkovou činnost – Výroba, obchod a služby
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Poskytování služeb pro rodinu a domácnost.
V letech 2014 – 2016 provozovala organizace v doplňkové činnosti mimoškolní vzdělávání –
kroužky. Ty byly však účtovány v rámci hlavní činnosti. Dále měla organizace příjmy z pronájmu. Dle
zřizovací listiny je však nutný předchozí souhlas zřizovatele.
Organizace nevedla doplňkovou činnost odděleně v účetnictví – porušení zákona č. 250/2000Sb.,
2. 4. Archivace písemností
Organizace má zpracován skartační řád. Je vedena archivní kniha, která obsahuje veškeré
náležitosti potřebné k evidenci archivovaných písemností .Všechny archivované písemnosti jsou řádně
a bezpečně uloženy v archivních krabicích a jako ucelené celky ukládány do samostatné uzamykatelné
místnosti.
2. 5. Pokladna a ceniny
Pokladní evidenci vedly v průběhu roku p. Hoferková, hmotná odpovědnost ze dne 29.8.2014
s účinností od 1.9.2014 hmotná odpovědnost za pokladní hotovost ve výši 12 000Kč. Ve směrnici je
však uvedena částka limitu pokladní hotovosti 20 000Kč. V době od 26.9 do 29.9. byla překročena
částka v pokladně proti výši sjednané hmotné odpovědnosti :
Pokladní evidence byla vedena nejprve ručně v pokladní knize a poté v programu POHODA, příjmové
i výdajové pokladní doklady mají každý svoji číselnou řadu /dle směrnice pouze jedna číselná řada/,
pokladní doklady nejsou označeny číslem dokladu, obsah nenaplňuje zákon o účetnictví §7, není zde
zaúčtování a není přiložena ani pokladní kniha. Zaúčtování konkrétního dokladu lze dohledat pouze
v účetním programu Pohoda, který je vlastnictvím p. účetní.
Pokladní limit byl stanoven Kč 20 000Kč. Kontrolou nebylo zjištěno překračování těchto limitů.
Dle vnitřní směrnice proběhla v r.2016 4x namátková kontrola u obou pokladen. Inventarizace byla
provedena k 31. 12.2016
Datum

číslo dokladu

předmět

částka

1.7.2016

16HV00079

Hudební materiál

2080,00

29.9.2016

16HV00121

Kancelářské potřeby- doklad na p.
Roudnického k úhradě 0

549,00

29.9.2016

16HV00122

Spotřební materiál jídelna

1370,00

23.11.2015

15HV00106

knihy

6511,00

9.12.2015

15HV00118

Lékařská prohlídka

350,00

8.9.2015

15HV00073

materiál

2795,00
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form.náležitosti
Ne-číslo dokladu,
zaúčtování na prvotním
dokladu chybí
Ne-číslo dokladu,
zaúčtování na prvotním
dokladu chybí
Ne-číslo dokladu,
zaúčtování na prvotním
dokladu chybí
Ne-číslo dokladu,
zaúčtování na prvotním
dokladu chybí
Ne-číslo dokladu,
zaúčtování na prvotním
dokladu chybí
Ne-číslo dokladu,
zaúčtování na prvotním
dokladu chybí

2. 6 Náklady organizace
Účetní doklady neobsahovaly všechny předepsané náležitosti.
Rok 2014

Int.číslo
12
30
48
75
83
97
102
115
138
204
Rok
2015
4
22
46
64

číslo dokladu
585788575
413205151
2214900320
2014030231
9914030009
7010403314
1237153298
24010523
1490002914
412014

předmět
telefony
Kanc.potřeby
Stůl, kontejner
Pečivo
Vzdělávací program
Potraviny
Paušál telefony
Nádobí
Revize elektro
Zpracování mezd

částka
736,84
1500,90
4720,00
849,00
690,00
3415,00
2887,68
1313,00
8640,00
5800,00

datum úhrady

522014
15010
150127
332015

Plavecká výuka
Toner
Prádelna
Program pro děti

490,00
2904,00
3423,00
2700,00

23.1.2015

93
121
140
177

15060
150800279
143067729
1522044

Toner
Záloha na kurs
Odvoz kontejneru
Knihy, mapy

4204,00
9080,00
3618,00
2382,00

107517
161075
1301127307
160100034
192016
2016044
16002013
160100463
215002

Čistící prostředky
Účastnický poplatek
Paušál mobily
Zpracování účetnictví
Potraviny
IT služby
Přeprava na ŠvP
Servírovací vozík
Zájezd lodičkami

10348,00
950,00
2538,20
8000,00
3735,00
3000,00
13200,00
4819,00
11390,00

10.1.2014
23.1.2014
11.2.2014
11.3.2014
17.3.2014
8.4.2014
10.4.2014
22.4.2014
19.5.2014
2.9.2014

6.2.2015
13.3.2015
30.3.2015
19.5.2015
1.7.2015
17.8.2015
5.10.2015

2016
5
29
56
83
108
129
146
165
209

14.1.2016
15.2.2016
18.3.2016
25.4.2016
265.2016
27.6.2016
15.7.2016
5.9.2016
7.10.2016

Předložené doklady odpovídaly charakteru nákladů organizace. Namátkově vybrané výše uvedené
faktury byly odkontrolovány na výši úhrady a číslo účtu, kam byla úhrada zaslána. a v úhradách
nebyla shledány nedostatky. Faktura č. 140 z roku 2015 byla uhrazena na dvě částky.
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2. 7. Cestovní účty a jejich náležitosti
Provedenou kontrolou cestovních účtů nebyly zjištěny nedostatky, cestovní náhrady jsou propláceny
pouze ve výši jízdenek na vlak nebo autobus.
Kontrola proplácení kapesního při zahraniční pracovní cestě:
Výzva 56 proplaceno bankou 3 x 10 000Kč jako kapesné při zahraniční cestě:
v období od 16.8. 30.8.2015 Dublin, proplaceno 4.11.2015 kapesné ve výši 10 000Kč,
Londýn 11.7.-25.7.2015 kapesné 10 000Kč
Dublin 18.10.-1.11.2015 kapesné 10 000Kč proplaceno 4.11.2015
Kontrolní zjištění
Při vyplacení kapesného nebylo postupováno dle § 180ZP – interní směrnice zahraniční cesty neřeší.

3. Stravování
Součástí organizace je vlastní školní jídelna. Zásoby jsou účtovány do spotřeby. Na konci školního
a kalendářního roku je odúčtováno ze spotřeby a vloženo na sklad. Je využíván program Barda.
Organizace vystavuje příjemky a výdejky.
Hospodářka předkládá účetní na konci měsíce sestavu uzávěrky školní jídelny. V této sestavě je
uvedena spotřeba potravin, počty uvařených obědů dle kategorií a dále přeplatky a nedoplatky na
každého žáka. Při kontrole byla porovnána sestava z 12/2016 na inventarizaci. Bylo zjištěno, že
organizace neúčtuje o předpisech za stravné. Platby jsou rovnou účtovány do výnosů, nelze tedy zjistit,
kdo má nedoplatek a kdo přeplatek.,
Kontrolní zjištění
Při kontrole účtu 384 výnosy příštího období bylo na inventarizačním soupisu, který neměl doloženu
přílohu dle dětí zapsáno stravné: 90 889,63Kč. V závěrce předloženého školní jídelnou bylo však
uvedeno : přeplatky a nedoplatky - 97 110Kč, z toho nedoplatky 4 645Kč /o těch se v účetnictví
neúčtuje/. Z uvedených soupisů je patrný rozdíl, který nebyl v inventurách zúčtován. Porušení ČSU a
zákona 586/1991Sb. Účetní neúčtovala dle sestav předložených školní jídelnou.
Finanční limity stravného a normy školní jídelny a její hospodaření nebyly součástí kontroly.
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4. Stav správy a ochrany majetku
Pojištění majetku nemá škola řešeno. Organizace má pojištěno odpovědnost za újmu limit pojištění je
5 000 000Kč. Č. smlouvy 8603328318 dodatkem č. 8603327662
ze dne 7.9.2016 ve výši
13 844Kč/ročně
Dle sdělení paní ředitelky má pojištěnu budovu a vybavení obec. Pokladní hotovost není
pravděpodobně pojištěna.
Organizace účtuje o majetku v programu EMA. Majetek má řádně zařazen do odpisových skupin a
účtuje na majetkových účtech. Dolní hranice u drobného dlouhodobého hmotného majetku byla pro
rok 2016 stanovena dle vnitřní směrnice vyšší než Kč 3000Kč
Organizace obdržela v letech 2014 – 2016 tyto dary:
Dne 5.12.2014 dopis obci o souhlas s poskytnutím daru:
4.12.2014 – vizualizér EPSON - ÚJV ŘEŽ
4.12.2014 – Energy BENEFIT CENTR a.s. - finanční dar na piano ve výši 25 000Kč
Tiskárna Canon,
5.12.2014 40 000Kč – OS rodičů
8.12.2014 2 500Kč – Hoferková
8.12.2014 2 500Kč – Chmátalová
2015
14.5.2015 - 3x PC od ÚJV ŘEŽ
14.12.2015 – 1x PC + tiskárna
Finanční dar DPP - 46 053Kč - Jiří Černý
2016
14.11.2016 ÚJV ŘEŽ - projektor EPSON
9.11.2016 ÚJV ŘEŽ - Notebook ACER
Namátkovou kontrolou bylo zjištěno, že dary jsou chybně zaúčtovány a nejsou vedeny v majetku
organizace /např. majetek pořízený darem v roce 2016/

Inventarizace majetku 2014- 2016
Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31. 12. 2014, 31.12.2015, 31.12.2016
Inventarizace 2014 - plán inventur z 31.10.2014, Inventarizační zpráva z 25.1.2015
Nebyla předložena dokladová inventarizace účtů. Účet 336 nesouhlasí se mzdovými podklady rozdíl
v účtu 028 mezi fyzickým a účetním stavem.
Inventarizace 2015 - zahájena i ukončena k 31.12.2015. U dokladové inventarizace nebyly doloženy
zůstatky účtů /chyběly přílohy/ 336, 337, 241, 243, 261 a 321.
Nebyl zúčtován inventarizační rozdíl u účtu 028 a 018, dle předložené rozvahy s datem vytvoření
27.2.2019 v 19:59:28
účet Stav dle rozvahy
018 46 658,44
028 2 418 014,76

Stav dle fyzických inventur
58 294,44
899 191,97

ROZDÍL
+11 636,-1 518 822,79

Inventarizace 2016
Kontrole byla předložena inventarizace, která byla /mimo účtu 028 a 018/ shodná s předloženým
výkazem rozvaha, který byl zpracován v květnu 2017 za období 12/2016.
Organizace nepředložila plán inventur, inventarizační zprávu, proškolení inventarizačních komisí.
Všechny inventarizační soupisy byly podepsány pouze účetní paní Lísalovou, v některých případech
nebyly doloženy přílohy.
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Inventarizace účtu 028 a 018 byl přiložen soupis majetku s datem 2.6.2017.V tomto soupise byl
rozdílný stav majetku proti účetnictví. S předložených dokladů vyplynulo, že inventarizace byla
ukončena v 3/2017, což je v rozporu s inventarizační vyhláškou.
Inventarizace účtu 342 v roce 2016, kontrola daňového přiznání srážkové daně 2016 není v souladu
s účetnictvím - rozdíl 2322,Dle sdělení p. účetní Lísalové: předpisy mezd a úhrady srážkové daně za rok 2015 i 2016. V dubnu
2015 je předpis na částku 1161,-, ale úhradu jsem na bankovním výpise nenašla v květnu ani později.
V roce 2016 je předpis na částku 1161,- za červenec. Platba na výpisu nebyla. Upozorňovala jsem paní
Hoferkovou a ta doplatila částku 1161,- v dubnu 2017, kterou jsem zaúčtovala jako úhradu dlužné
daně za rok 2015, druhá částka uhrazena nebyla.
Kontrola inventarizace školného MŠ a ŠD nemohla být provedena neboť součástí inventur nebyly
soupisy dětí, které by bylo možné odkontrolovat. V rámci kontroly byl zpracován předpokládaný
předpis oplatků za ŠD a MŠ, který tvoří přílohu č.2 této zprávy.
Kontrolní zjištění:
Inventarizace majetku a závazků není provedena v souladu s ust. § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví v platném znění a byly shledány nedostatky při její realizaci:
Zákon č. 563/1991Sb., o účetnictví, Inventarizace majetku a závazků §29, 30. Nebyl přeložen plán
inventur, inventarizační zpráva, proškolení inventarizačních komisí. Předložené inventurní soupisy
z března 2017, inventurní stavy nesouhlasí s výkazem zaslaných do monitoru obci s účetní závěrkou.
Inventurní soupisy z března 2017 sedí částečně na sestavu ROZVAHY ze 14.5.2017 předloženou
elektronicky 29.5.2017.
Nedodržen termín pro provedení inventarizace majetku a závazků dle §30, odst.6b), zákona. Účetní
jednotka při periodické (řádné) inventarizaci, ukončí inventuru nejpozději dva měsíce po rozvahovém
--dni, tj. 31.12 d.r. tedy nejpozději do 28.2. d. roku.
§30 odst.7 Inventurní soupisy
Na inventurních soupisech chybí podpisové záznamy inventarizační komise a osoby odpovědné za
majetek.
Vzhledem k datu provedené inventury nebyly inventarizační rozdíly zaúčtovány v souladu s §30
odst.11 zákona o účetnictví, tzn. Do účetního období, za které se inventarizací ověřuje sta majetku a
závazků. Nebyla provedena inventury podrozvahových účtů k 31.12.2016 dle §30 odst.1 b) zákona o
účetnictví.
S přihlédnutím ke skutečnosti, že v průběhu veřejnosprávní kontroly byly předloženy čtyři
různé výkazy rozvahy k 31.12.2016, vzhledem k datu ukončení inventur, kdy nebyly
inventarizační rozdíly zaúčtovány v souladu s §30 odst. 11 zákona o účetnictví, do účetního
období, za které se inventarizačně ověřuje stav a majetku a závazků, nelze jednoznačně posoudit
správnost vykázaných zůstatků v rozvaze. Z předložených dokladů lze konstatovat - neúplnost,
nesprávnost a neprůkaznost účetnictví.
Nájemní smlouvy:
Organizace měla uzavřeny na rok 2014 - 2016 tyto smlouvy:
nájemní smlouva s Agenturou Nomitte s.r.o. na nebytové prostory ze dne 3.10.2016 a z roku 2014 na nájemné 100Kč za hodinu
Nájemní smlouva s paní Petrou Pekárkovou, Osinalická 105/6, Praha 8 předmět nájmu – nebytové
prostory za 500Kč za každé pololetí.
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5. Mzdové a personální záležitosti
►- Závazné ukazatele
rozpočtu NIV – upravený
175805/2016/KUSK ze dne 1.12.2016
Spp 11,14 , SPo 3,46 SP celkem 14,60
Platy
OPPP
Odvody
FKSP
Odvody celkem
ONIV přímé
NIV přímé

rozpočet

k 30.11. 2016

č.j.

4 328 685
80 000
1 498 954
64 930
1 563 884
128 372
6 100 941

Zajištění personální a platové agendy
Platové a personální záležitosti zajišťovány na základě smlouvy o poskytování služeb s paní
Vladimírou Hoferkovou, smlouva je ze dne 1.8.2013. Platy jsou zpracovány v programu VEMA.
1. Vnitřní předpisy organizace týkající se personální a platové agendy
a) Organizační řád
Organizační schéma organizace, systém řízení
Organizace předložila organizační řád školy ze dne 3.9.2013. Ostatní vedoucí zaměstnanci
jsou v organizační řádu uvedeny obecně.
Dle organizační struktury je vedoucím pracovníkem ředitelka (jmenovaná funkce).
Ostatní zaměstnanci, kteří na základě náplně práci řídí a kontrolují práci pořízených
zaměstnanců (nemají jmenování, mají pracovní smlouvu):
• Vedoucí učitelka MŠ
• Hospodářka školy
• Vedoucí školní jídelny
b) Vnitřní platový předpis
Platný od 1.9.2014 č.103/2014. Platový předpis byl novelizován dle platných příloh dle nařízení
vlády 564/2006Sb.
Kontrolní zjištění:
Organizací zpracován Organizační řád, včetně organizačního schéma i vnitřní platový předpis.
Doporučení:
Doplnit výše uvedené vnitřní předpisy na konkrétní situaci v organizaci. V Organizačním řádu i
vnitřním platovém předpise uvést konkrétně funkce, které řídí práci druhých zaměstnanců, včetně
stupně řízení a výši příplatků za vedení. Doplnit kruh zaměstnanců, kterých se týká § 6 NV
564/2006Sb., zvláštní způsob určení platových tarifů (včetně zařazení do platové třídy a platového
stupně).
2. Limit mzdových prostředků na rok 2016
Limit mzdových prostředků ze státního rozpočtu stanovuje Krajský úřad Středočeského kraje.
Poslední rozhodnutí týkající se platů na rok 2016 bylo z 1.12.2016
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Celkový limit zaměstnanců činil 14,60 osob.
Celková dotace ze státního rozpočtu činila 6 100 941.00 Kč

a) Limit pracovníků
Čerpání mzdových prostředků za rok 2016 výkaz P1-04 k 31.12.2016 vykazoval průměrný
přepočtený stav 15,851 počet zaměstnanců.
b) Mzdové prostředky
Mzdové prostředky celkem poskytnutí z KÚ ………………….. 4 328 685,00 Kč
OPPP z KÚ …………………………………….80 000,00 Kč
Fond odměn ……………………………………. 48 000,00 Kč
Ostatní zdroje ………………………………….. 148 750,00 Kč
/Fond odměn dle účetnictví čerpání 56274Kč nesouhlasí s výkazem P1-04, 80 000Kč OOP
Ostatní zdroje 148 750Kč (kroužky-není vnitřní směrnice, školník 100 000Kč z obce na DPP)
Kontrolní zjištění:
Překročení přepočteného počtu pracovníků bylo zdůvodněno rekonstrukcí školy, provozními
problémy s jídelnou v provizorních podmínkách).
Limit mzdových prostředků z KÚ byl dočerpán. Mzdové prostředky z ostatních zdrojů čerpáno
z příspěvku na provoz na údržbáře školy a na úhradu lektorů zájmových kroužků z vybraného
poplatku za kroužek.
Doporučení:
Nastavit pravidla pro provoz zájmových kroužků ve vnitřní směrnici.
3. Mzdové listy za rok 2016
Mzdové listy byly zpracované v systému VEMA.
Kontrolní zjištění:
Nebyly zjištěny nesrovnalosti.
4. Pracovní smlouvy, jmenování
a) jmenování - jedinou jmenovanou funkcí byla funkce ředitelky
Jmenování ředitelky Mgr. J. Ch. s účinností od 1.8.2013 na dobu 6let – vydala obec jako
zřizovatel.
b) pracovní smlouvy – ke kontrole vybrána učitelka MŠ – osobní číslo 22 – pracovní smlouva
ze dne 28.8.2014, dále vydáno pověření ředitele k zastupování v době nepřítomnosti
ředitelky
c) Dohody o provedení práce - Dohoda na práce spojené s údržbou školy od 1.1.2016 do
31.7.2016 a od 1.8.-31.12.2016 celkem dle mzdového listu odpracováno 303 hodin a
odměna ve výši 100 000,00 Kč.
Kontrolní zjištění:
U jmenovacího dekretu a kontrolované pracovní smlouvy nebyly zjištěny nesrovnalosti.
Odpracované hodiny u dohody o provedení práce překročily o 3 hodiny stanovené počty hodin
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pro dohody o provedení práce na rok. V době kontroly byl mzdový list opraven na 300 hodin a
zdůvodněno chybným zadáním do programu.
5. Zařazení zaměstnance do platové třídy
Zařazení zaměstnance v souladu se ZP § 123 odst. 2 na základě nejnáročnější práce na něm
požadované v souladu s katalogem prací 222/2010 Sb.,
a) Ředitelka školy – přiznaná platová třída 13 –
Zaměstnavatel zařadí vedoucího zaměstnance do platové třídy podle nejnáročnějších prací, jejichž
výkon řídí nebo které sám vykonává – ZP § 123 odst.3
Do třídy 13 byla zařazena výchovná poradkyně – nutno doložit doklad o absolvování studia na tuto
funkci
Katalog prací 2.16.01 UČITEL – třída 13 - Specializovaná metodologická činnost v oblasti

pedagogiky a psychologie, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializace stanovené zvláštním
právním předpisem.
b) Vedoucí učitelka MŠ - přiznaná platová třída 9 – pracovní smlouva bez jmenování
Katalog prací - 2.16.01 UČITEL – třída 9 - Tvorba vzdělávacího programu třídy mateřské školy.

Aplikace vzdělávacích a výchovných metod včetně případné individuální práce s dětmi se
speciálními vzdělávacími potřebami.
c) Vedoucí školní jídelny – přiznaná třída 8

Katalog prací - 2.05.06 PROVOZÁŘ - třída 8 - Organizace provozu velkokapacitního stravovacího
zařízení včetně zajišťování jeho technického vybavení a údržby, ekonomické agendy, stanovování
technologických postupů a zajišťování jejich dodržování včetně kontroly dodržování hygienických
předpisů

d) Uklízečka– přiznaná platová třída 3
Katalog prací 1.06.06 UKLÍZEČ – třída 3 - Úklidové práce v interiérech historických
objektů, prohlášených za kulturní památku s vysokými nároky na památkovou ochranu.
Kontrolní zjištění:
Zařazení kontrolovaných zaměstnanců do platové třídy bylo v souladu s katalogem prací kromě
zařazení uklízečky do platové třídy 3. Během provedení kontroly byla uklízečka převedena do
třídy 2.

6. Zápočet odborné praxe a stanovení platového stupně – § 4 NV 564/2006 Sb.,
Ke kontrole vybrána:
a) Ředitelka – zápočet praxe provádí zřizovatel, zápočet praxe nebyl k dispozici, ředitelka
byla zařazena do 6. platového stupně – tj. započitatelná praxe od 27 do 32 let dle přílohy č.
9 k NV 564/2006 Sb.
b) Pedagog – učitelka MŠ – zápočet praxe provádí ředitelka,
zápočet praxe 22 roků 128 dní – učitelka byla zařazena do 5. platového stupně – tj. od 19
do 27 let, dle přílohy č. 9 k NV 564/2006 Sb., mateřská a rodičovská dovolena na 4 děti
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nebyla přesně určena, možné stanovil, zda nebyla překročena maximální délka 6 let
mateřské a rodičovské dovolené.
c) Nepedagog – vedoucí školní jídelny
Zápočet praxe - 23 roků 303 dnů – vedoucí školní jídelny byla zařazena do 10. platového
stupně – tj. od 19 do 27 let, dle přílohy č. 3 k NV 564/2006 Sb., platné od 1.9.2016.
Stanovení odborné praxe odpovídá předloženým dokumentům.
d) Nepadagog - uklizečka
Uklizečka – stanoven platový stupeň 12. Zápočet praxe nebyl proveden, použit § 6 NV
564/2006 Sb., zvláštní způsob určení platového tarifu.
Kontrolní zjištění:
Zápočet odborné praxe byl prováděn dle dotazníků, Nebyla přesně stanovena doba mateřské a
rodičovské dovolené. Na základě čestného prohlášení zaměstnance o době čerpání MD + RD na
všechny děti byl v průběhu kontroly proveden přepočet odborné praxe, praxe byla snížena
(doloženo) – platový stupeň se přepočtem nezměnil.
Doporučení:
Zápočet odborné praxe provádět na základě předloženého čestného prohlášení předchozí praxe,
včetně vyznačení doby mateřské a rodičovské dovolené. Zvláštní způsob určení platového tarifu
nastavit v platovém předpise.

7. Příplatky
a) Příplatek za vedení - § 124 ZP
Příplatek za vedení byl přiznán ve výši % platového tarifu nejvyššího stupně platové
třídy, do které byl zaměstnance zařazen:
Ředitelce školy …………………. 19,65 %
Vedoucí učitelce MŠ……………. 8,03 %
Vedoucí školní jídelny …………. 10,01 %
Administrativa …………………. 9,93%
b) Příplatek osobní - § 131 ZP
Osobní příplatek přiznán pouze ředitelce školy zřizovatelem.
c) Zvláštní příplatek - § 129 ZP – příloha č. 10 NV 564/2006 Sb.
Byl přiznán v rozpětí 700 – 1 000 Kč
Kontrolní zjištění:
Přiznání příplatku bylo v souladu se zákoníkem práce a NV 564/2006 Sb.
Doporučení:
Ve vnitřním platovém předpise konkretizovat pravidla pro poskytování zvláštního příplatku.
8. Odměny - § 134 ZP. § 224 odst. 2 ZP – zdůvodněný udělení odměn za splnění mimořádného
úkolu
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Kontrolní zjištění:
Při přiznání odměn bylo uvedeno vždy zdůvodnění proč jsou odměny uděleny.
9. Platový výměr
Platový výměr ředitelce vydal zřizovatel. Zaměstnancům byly platové výměry vydány v den
změny platu.
Kontrolní zjištění:
Nebyly zjištěny nesrovnalosti.

6 VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM
Organizace, stav a výstupy vnitřní kontroly:
Zákon č.320/2001Sb., o finanční kontrole
Zajistit vyznačení podpisovým záznamem výkon řídící kontroly dle §26 zákona č. 320/2001Sb.,
§10,11,12,13 vyhlášky č.416/2004 Sb., Při výkonu řídící kontroly by měly být uplatňovány
schvalovací, operační , hodnotící a revizní postupy. Na účetních dokladech nejsou podpisy příkazce
operace, správce rozpočtu a hlavní účetní.
Organizace dodržovala kontrolu pokladní hotovosti dle své směrnice. Kontrola byla provedena v roce
2016 za každé čtvrtletí.
Pro stanovení pravidel provádění ekonomických činností měla organizace vypracované tyto
organizační směrnice platné pro rok 2016
1) Vnitřní kontrolní systém
2) Směrnice pro hospodaření s majetku
3) Vedení pokladny
4) Směrnice k inventarizaci
5) Razítka – používání a evidence
6) Telefony – používání
7) Zásady a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
8) Školní preventivní program
9) Krizový plán
10) Režim akcí mimo školu
11) Směrnice k ochraně osobních údajů
12) Směrnice k čerpání dovolené
13) Směrnice o poskytování cestovních náhradách
14) Směrnice pro tvorbu a čerpání FKSP
15) Vnitřní platový předpis
16) Skartační řád a spisový řád
17) Zastupování ředitelky v době její nepřítomnosti
18) Provozní řád školní zahrady
19) Provozní řád školního hřiště
20) Provozní a vnitřní řád školní jídelny
21) Školní řád mateřské školy
22) Školní řád
23) Pracovní řád
24) Organizační řád školy
Obsah směrnic nebyl předmětem této kontroly
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Kontroly provedené v letech 2014-2016:
Krajská hygienická stanice - protokol o kontrole č.j. KHSSC 52560/2014- látkové ručníky nebyly
odděleny
Krajská hygienická stanice - protokol o kontrole č.j. KHSSC 52558/2014 – bez nedostatků
Veřejnosprávní kontrola hospodaření ZŠ a MŠ Husinec – Řež ze dne 16.9 a 5.11.2015
Závěr – bez výhrad
Protokol o kontrole č.j. ČŠIS – 2053/15-S - bez závad
Protokol o veřejnosprávní kontrole příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Husinec – Řež ze dne 21.11.2016
- závěr : Závažné nedostatky nebyly zjištěny. Nedostatky formálního charakteru byly opraveny
v průběhu kontroly
OKRESNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ – protokol o kontrole č. 701/16/228 – bez
závad
Krajská hygienická stanice - protokol o kontrole č.j. KHSSC 14750/2016 - zjištěny závady dřez na
mytí nebyl vybaven ani mýdlem ani ručníky pro osušení rukou. Chladící zařízení pro potřeby
zaměstnanců nebylo označeno. Odstranění nedostatků oznámeno ředitelkou dne 6.4.2016 KHS SK.
Krajská hygienická stanice - protokol o kontrole č.j. KHSSC 14758/2016 – bez závad
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III) VĚCNÉ A ČÍSELNÉ SHRNUTÍ
1. Hospodaření s veřejnými prostředky
Na základě předložené výsledovky za rok 2016 a náhodně vybraných nákladových a výnosových účtu
lze konstatovat, že:
► Výsledek hospodaření organizace – Organizace neúčtuje o zálohách na energie, částky záloh jsou
dávány zejména v roce 2016 rovnou do nákladů, organizace v letech 2014 a 2016 neúčtuje o
předpisech za školné, straní a poplatek za družinu. Kroužky jsou účtovány chybně v hlavní činnosti.
V průběhu veřejnosprávní kontroly byly předloženy čtyři různé výkazy rozvahy k 31.12.2016,
vzhledem k datu ukončení inventur, kdy nebyly inventarizační rozdíly zaúčtovány v souladu s
§30 odst. 11 zákona o účetnictví, do účetního období, za které se inventarizačně ověřuje stav a
majetku a závazků. Vzhledem ke skutečnostem výše popsaným nelze jednoznačně posoudit
správnost vykázaných zůstatků v rozvaze a ani výsledek hospodaření za předcházející roky.
2. Správnost, úplnost a věrohodnost účetnictví
Na základě náhodně vybraných dokladů a předložené pokladní knihy a bankovních výpisů bylo
zjištěno že:
► Pokladna je vedena ručně a vkládána do účetního programu v PC
► Limit pokladny byl ojediněle překročen proti výši hmotné odpovědnosti nikoliv proti limitu ve
vlastní směrnici
► S finanční hotovostí hospodaří osoby, se kterými byla podepsána dohoda o odpovědnosti
► Pokladní hotovost není pojištěna
►-Namátkově zkontrolované doklady neměly náležitosti dle zákona o účetnictví
Na základě náhodně vybraných účetních operací, stavu účetnictví a provádění postupů účtování lze
konstatovat, že:
► Účetnictví není vedeno dle zákona č. 563/1991 Sb., v platném znění
► Čerpání a tvorba fondů nebyla v souladu se zákonem /fond odměn/
►Byl zpracován účtový rozvrh pro rok 2016
►Nebyly doloženy žádné vnitřní doklady /ani opravné/
►Z finančních prostředků byla uhrazena v roce 2016 pokuta ve výši 9 822Kč za pozdě podané
daňové přiznání za rok 2014
►Z finančních prostředků byla uhrazena v roce 2015 pokuta ve výši 1 892Kč
Z předložených dokladů lze konstatovat - neúplnost, nesprávnost a neprůkaznost účetnictví.
3. Stav správy a ochrany majetku
Na základě inventarizace majetku a závazků ke dni 31.12.2016, zřizovací listiny a náhodně
vybraných účetních dokladů bylo zjištěno že:
► Majetek nad 40 000Kč byl veden na účtu 028 /skluzavka – dotace oranžové hřiště/
► Organizace neúčtuje o transferech na pořízení majetku účet 403
► Inventura hmotného majetku byla provedena Nebyl dodržen účetní standard č.710
► Dokladová inventarizace majetku některých účtů nebyla doložena
► Pokladní hotovost není pojištěna
► Vybavení budovy není pojištěno
► Inventurní komise nebyla proškolena
► Majetek pořízený darem není veden v inventurních soupisech

4. Stravování
►Organizace neúčtuje o předpisech stravného, v účetnictví nejsou evidovány nedoplatky za stravné
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5.Mzdové a personální záležitosti
►Nastavit pravidla pro provoz zájmových kroužků ve vnitřní směrnici.
►Organizací zpracován Organizační řád, včetně organizačního schéma i vnitřní platový předpis
6. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM
Na základě celkového průběhu kontroly, náhodně vybraných účetních dokladů a výše uvedených
skutečností lze konstatovat:
►Vnitřní předpisy byly novelizovány, avšak některé nejsou sladěny se skutečností /např. výše
pokladní hotovosti, proti částce hmotné odpovědnosti/
Obsah směrnic nebyl předmětem kontroly
Doporučujeme vyhledávat případná další provozní, finanční, právní a jiná rizika, která by mohla
vzniknout z činnosti organizace a přijímat opatření ke zmírnění dopadů těchto rizik. Zavést do praxe
zákon 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.
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IV) POUŽITÉ ZÁKONY, PŘEDPISY, SMĚRNICE
Použité zákony:
zákon 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(Školský zákon)
vyhláška 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
410/2009 Sb., Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky České účetní standardy č. 701 710
zákon 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů
vyhláška 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
vyhláška 114/2002 Sb., o FKSP
vyhláška 270/2010 S,. o inventarizaci
zákon č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád
zákon č.262/200Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákoník práce
Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 563/2004 Sb., Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
Katalog prací 222/2010 Sb.,
Ostatní použité materiály:
Zřizovací listina organizace
Předložené doklady ke kontrole:
Účetní závěrka k 31.12.2014-6 Rozvaha za období 2014-2016 Výsledovka 2014-2016 hlavní kniha
2016,2015
Pokladna příjmové a výdajové doklady 2016,2015,2014
Inventarizační zápisy k 31.12.2016,2015, 2014 Inventura rozvahových účtů k 31.12.2016, 2015, 2014
Vnitřní řády a směrnice Evidence majetku
Obratová předvaha k 31.12.2015-2016, kniha došlých faktur 2014,2015,2016
Organizační řád
Mzdové listy za rok 2016
Jmenování ředitelky
Zápočet praxe u kontrolovaných zaměstnanců
Platové výměry
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V) ZÁVĚR
Veřejnosprávní kontrolou byly zjištěny níže uvedené nedostatky.
Shrnutí nedostatků:
Účetnictví organizace bylo v roce 2015, 2016 zpracováno externí firmou Lísalové, která nedodržovala
účetní metody v souladu se zákonem č.563/1991Sb., prováděcí vyhlášku č.410/2009Sb., a ČSU pro
vybrané účetní jednotky (povinná tvorba opraných položek k pohledávkám, účtování o časovém
rozlišení investičních transferů, účtován o majetku, neprovedení inventarizace majetku a závazků,
neprovedením všech dokladových inventur, inventarizační rozdíly nebyly zaúčtovány v souladu s §30
odst.11 zákona o účetnictví.
Povinnost účetní jednotky je dodržovat ustanovení § 7 zákona o účetnictví. ,, účetní jednotky jsou
povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý
obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Dle §8 zákona povinnosti vést účetnictví správně, úplné, průkazné, srozumitelné, průhledné
§8 odst.4). Účetnictví účetní jednotky je průkazné, jestliže všechny účetní záznamy tohoto
účetnictví jsou průkazné a účetní jednotka provedla veškerou inventarizace.
Účetní jednotky mohou vedením účetnictví pověřit jinou fyzickou nebo právnickou osobu.
Pověřením se však účetní jednotka nezbavují odpovědnosti za vedení účetnictví.
Neúplnost, nesprávnost a neprůkaznost účetnictví
§18 Účetní závěrka
Výkazy rozvaha, výkaz zisků a ztrát k 31.12.2016 předány externí účetní firmou do systému CSUIS,
kopie předány zřizovateli
Prví verze je z CSUI – monitoru obcí, kde jsou vloženy účetní výkazy zaslané do CSUI jako účetní
závěrka organizace. Další výkaz je vytvořený 15.2.2017 a zaslán na Obec Husinec, pak následují
výkazy ze dne 14.5.2017 jedna verze doručená zřizovateli dne 15.5.2017 a další ze dne 14.5.2017
verze doručená v rámci kontroly elektronicky dne 29.5.2017. Byly zjištěny rozdílné hodnoty ve
výkazech.

Vyhláška č.410/2009 Sb., §8 Příloha, §45 uspořádání, obsahové vymezení Přílohy.
Příloha účetní závěrky k 31.12.2016 – výstup MONITOR obsahově neodpovídá § 45 vyhlášky.
V roce 2015 vznikl organizaci přebytek ve výši 551 150,81Kč.
Z předložených účetních výkazů je patrné, že organizace porušila zákon č.250/2000Sb.,§ 30 a §32
s tím, že převedla VH za rok 2015 do fondů jinak, než bylo schváleno zřizovatelem, tím se dopustila
porušení rozpočtové kázně dle § 28, odst.10, zákona 250/2000Sb.,
Rozdělení HV od zřizovatele /dle usnesení OZ/ neodpovídalo částce HV za rok 2015.
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Zákon č.320/2001Sb., o finanční kontrole
Zajistit vyznačení podpisovým záznamem výkon řídící kontroly dle §26 zákona č. 320/2001Sb.,
§10,11,12,13 vyhlášky č.416/2004 Sb., Při výkonu řídící kontroly by měly být uplatňovány
schvalovací, operační , hodnotící a revizní postupy. Na účetních dokladech nejsou podpisy příkazce
operace, správce rozpočtu a hlavní účetní.

Zákon č. 563/1991Sb., o účetnictví, Inventarizace majetku a závazků §29, 30. Nebyl přeložen plán
inventur, inventarizační zpráva, proškolení inventarizačních komisí. Předložené inventurní soupisy
z března 2017, inventurní stavy nesouhlasí s výkazem zaslaných do monitoru obci s účetní závěrkou.
Inventurní soupisy z března 2017 sedí částečně na sestavu ROZVAHY ze 14.5.2017 předloženou
elektronicky 29.5.2017.
Nedodržen termín pro provedení inventarizace majetku a závazků dle §30, odst.6b), zákona. Účetní
jednotka při periodické (řádné) inventarizaci, ukončí inventuru nejpozději dva měsíce po rozvahovém
--dni, tj. 31.12 d.r. tedy nejpozději do 28.2. d. roku.
§30 odst.7 Inventurní soupisy
Na inventurních soupisech chybí podpisové záznamy inventarizační komise a osoby odpovědné za
majetek.
Nebyly doložena kompletní dokladová inventarizace účtu 336, 337, 241, 243, 261 a 321. Nejsou zde
doloženy přílohy, nelze tedy zkontrolovat zda inventurní soupis odpovídá stavu zachyceném
v účetnictví.
Vzhledem k datu provedené inventury nebyly inventarizační rozdíly zaúčtovány v souladu s §30
odst.11 zákona o účetnictví, tzn. Do účetního období, za které se inventarizací ověřuje sta majetku a
závazků. Nebyla provedena inventury podrozvahových účtů k 31.12.2016 dle §30 odst.1 b) zákona o
účetnictví.
Organizace neúčtuje o zálohách na energie, částky záloh jsou dávány zejména v roce 2016 rovnou do
nákladů, organizace v letech 2014 a 2016 neúčtuje o předpisech za školné, straní a poplatek za
družinu. Kroužky jsou účtovány chybně v hlavní činnosti. V průběhu veřejnosprávní kontroly byly
předloženy čtyři různé výkazy rozvahy k 31.12.2016, vzhledem k datu ukončení inventur, kdy
nebyly inventarizační rozdíly zaúčtovány v souladu s §30 odst. 11 zákona o účetnictví, do
účetního období, za které se inventarizačně ověřuje stav a majetku a závazků. Vzhledem ke
skutečnostem výše popsaným nelze jednoznačně posoudit správnost vykázaných zůstatků
v rozvaze a ani výsledek hospodaření za předcházející roky.
Z předložených dokladů lze konstatovat - neúplnost, nesprávnost a neprůkaznost účetnictví.

Doporučení možných řešení vzniklých nedostatků
Vyvodit důsledky k firmě zpracovávající účetnictví
Inventarizaci provést v souladu se zákonem o účetnictví a inventarizační vyhlášky
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Dbát na provedení kompletní dokladové inventarizace, včetně proškolení komisí a zpracování
inventarizační zprávy.
Dodržovat ČUS a účtovat o předpisech poplatků za MŠ, ŠD a ŠJ – doporučujeme jako předmět další
kontroly
Číslovat pokladní doklady, dodržovat náležitosti účetních dokladů.
Nastavit vnitřní kontrolní systém tak, aby nebylo po účetní závěrce zasahováno do výkazů.
Tisknout vnitřní opravné doklady.
Veškeré uvedené skutečnosti byly prokonzultovány s ředitelkou organizace paní Mgr. Janou
Chmátalovou
Děkujeme vedení a všem zaměstnancům organizace za součinnost při veřejnosprávní kontrole.
Podle § 18 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole je příspěvková organizace
povinna přijmout opatření k odstranění nedostatků zjištěných při veřejnosprávní kontrole
bez zbytečného odkladu a informovat o přijetí těchto opatření kontrolní orgán.
Poučení: Proti protokolu může kontrolovaná osoba podat podle § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o
kontrole písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě 15 dnů od seznámení s tímto protokolem u
kontrolního orgánu.
Zprávu o přijetí nápravných opatření včetně uvedení termínu jejich realizace zašle
kontrolovaná osoba kontrolujícímu orgánu do 31.8.2017
VI. UKONČENÍ KONTROLY
Všechny originály podkladů zapůjčených ke kontrole byly vráceny. Kontrola na místě byla
ukončena posledním úkonem a to dne 13.7.2017
S tímto protokolem byla podle zákona č. 255/2012 Sb., o státní kontrole seznámena a vzdala se
možnosti podání námitek podle § 13, zákona č.255/2012 Sb., o kontrole:
Paní, ředitelka Mgr. Jan Chmátalová dne 13.7.2017…………………….podpis
(podpis a datum seznámeni)
Protokol byl vyhotoven v počtu ...3...výlisků.
Rozdělovník: (§ 16 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole)
Výtisk č. 1 pro starostu obce převzala dne 13.7.2017
Výtisk č. 2 pro Základní škola a mateřskou školu Husinec - Řež převzala Mgr. Jana Chmátalová
dne 13.7.2017
Výtisk č.3 k archivaci
Zprávu za kontrolní orgán zpracoval:
Mgr. Alice Semiánová DiS., -

V Husinci dne 13.7.2017
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