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Zpráva o výsledcích finančních kontrol 

ve zkráceném rozsahu za rok 2017 
 
 

Stručné zhodnocení výsledků veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací dle § 26 

zákona o kontrole 255/2012 Sb.  (kontrolní řád). 

 

 

V souladu s plánem kontrolní činnosti města Týniště nad Orlicí bylo v roce 2017 provedeno 

celkem 8 veřejnosprávních kontrol na místě u příspěvkových organizací zřízených městem 

Týniště nad Orlicí a byl proveden 1 audit. 

 

Při veřejnosprávní kontrole bylo kontrolováno celkem 8 příspěvkových organizací (PO): 

Mateřská škola U Dubu, Geriatrické centrum Týniště nad Orlicí, Dům dětí a mládeže, 

Týniště nad Orlicí, Základní umělecká škola Týniště nad Orlicí, Služby města Týniště nad 

Orlicí, Základní škola Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou, Mateřská škola 

Město, Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.  

 

Finanční kontrola a mimořádná inventura byla provedena v příspěvkové organizaci 

Městská knihovna Týniště nad Orlicí. 

 

Veřejnosprávní kontrola se zaměřila na kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky, na 

účelové investiční a neinvestiční příspěvky poskytnuté zřizovatelem, hospodaření s majetkem, 

účetní evidence majetku, dále na správnost, úplnost a přehlednost vedení účetnictví podle 

zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví, na správnost tvorby a hospodaření s fondy. Součástí 

veřejnosprávní kontroly bylo i prověření funkčnosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému 

podle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole.  Rovněž je kontrolováno, zda příspěvkové 

organizace zapsané v Obchodním rejstříku předložily roční účetní závěrku v elektronické 

podobě do Sbírky listin. Jedná se o Mateřskou školu Město, Mateřskou školu U Dubu, Základní 

uměleckou školu Týniště nad Orlicí, Dům dětí a mládeže Týniště nad Orlicí, Kulturní centrum 

města Týniště nad Orlicí. Všechny tyto příspěvkové organizace tento vklad do Sbírky listin 

provedly. 

 

Závěry z kontrol jsou obsaženy v Protokolech o provedení veřejnosprávní kontroly dále ve 

zprávách o hospodaření a účetnictví organizace, ve zprávách z výsledku kontroly v oblasti 

účetnictví apod., které předkládá starosta Radě města Týniště nad Orlicí. K nedostatkům 

zjištěným provedenými veřejnosprávními kontrolami přijaly kontrolované příspěvkové 

organizace opatření k nápravě. Jejich plnění bude prověřováno formou následných 

veřejnosprávních kontrol. Nápravy nedostatků byly rovněž předkládány starostou města radě 

města. 
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ZJIŠTĚNÉ NEDOSTATKY A MÉNĚ ZÁVAŽNÉ CHYBY 

U většiny kontrol byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky, např.  některé doklady nebyly 

již čitelné, organizace nepořizovala kopie dokladů, v některých případech byl zvolen chybný 

nákladový účet, schvalovací postupy neprobíhaly dle vnitřní směrnice organizace, u některých 

VPD za stravné chyběl rozpis, nebylo účtováno na účet Výnosy příštích období, nesprávně 

uvedený název organizace na dokladech, nesprávně účtováno na účet Krátkodobých přijatých 

záloh – zálohy na obědy, kde nesouhlasil konečný stav účtu, učebnice nejsou účtovány přes 

sklad, peníze vybrané např. za výlety nejsou vedeny v účetnictví organizace, tj. není účetnictví 

úplné v souladu s §8 odst. 3 zákona č.563/1991, organizace neprovádí předběžnou, průběžnou 

a následnou kontrolu zcela správně, dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, některou 

z kontrol neprovádí vůbec, některé směrnice nejsou zcela aktuální, některé organizace 

nepřehodnocovaly životnost majetku…… 

Organizace vedou účetnictví celkem přehledně, ve většině případech průkazným způsobem, 

v některých případech ne zcela správně.  

Namátkově byl kontrolován některý majetek i fyzicky.  

Během roku jsou dále kontrolovány účelové investiční a účelové neinvestiční příspěvky, které 

příspěvkové organizace z rozpočtu města Týniště nad Orlicí obdržely. Příspěvkové organizace 

předložily vyúčtování jednotlivých příspěvků. Doloženy byly kopie faktur, výpisů, příp. 

pokladních dokladů. Peněžní prostředky byly čerpány na stanovený účel a ve většině případů 

byly vyčerpány v plné výši. Podrobně budou ještě zkontrolovány při následujících 

veřejnosprávních kontrolách. 

Základní umělecká škola vrátila nevyčerpaný příspěvek na pořízení bass klarinetu Yamaha ve 

výši 1.000,- Kč na účet zřizovatele, Dům dětí a mládeže Týniště nad Orlicí vrátil nevyčerpaný 

příspěvek na multifunkční hřiště ve výši 5.442,- Kč na účet zřizovatele, Mateřská škola U Dubu 

zcela nevyčerpala účelový příspěvek na pořízení myčky, který byl ve výši 101.128,00. 

Příspěvek nevyčerpala ve výši 5.201,26 Kč a zažádala o změnu účelu. Částka ve výši 5.201,26 

Kč byla převedena na provozní příspěvek.   

Nebylo zjištěno porušení závazných právních předpisů, které by mělo za důsledek nesprávné 

použití finančních prostředků. Finanční prostředky poskytované městem splňují ve většině 

případů kritéria hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti, jak ukládá zákon č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. 

Organizace hospodaří v souladu se schváleným rozpočtem, náklady jsou hospodárné a účelné. 

Organizace nenakládaly s majetkem v rozporu se zřizovací listinou. Zřizovatel žádné sankce 

neuložil. 

 

Kontrolou bylo zjištěno nedodržení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, organizace 

neprováděla průběžnou kontrolu, neměla stanoveného správce rozpočtu, organizace neměla 
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vedeny v účetnictví finanční prostředky např. za výlety, účetnictví není úplné v souladu s §8 

odst. 3 zákona č. 563/1991. 

 

Veřejnosprávní kontroly byly provedeny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole s odkazem 

na ustanovení § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) . 

 

P.O. 
pověř

ení 
číslo 

datum  
zahájení 
kontroly 

datum  
ukončení 
kontroly 

protokol  
projednán    v 

RM 

kontrolované 
období 

ř. 1 ř. 2 ř. 4 ř. 5 

celkový roční 
objem výnosů 
z výsledovky 

výnosy 
kontrolované

ho období 

celkový roční 
objem nákladů 

z výsledovky 

náklady 
kontrolovanéh

o období 

 
MŠD 

Č.1 20.3.2017 20.3.2017 24.4.2017 IV.Q 2016 4 649 681,26 1 199 860,67 4 548 482,09 1 474 545,89 

GC 
Č.2 27.3.2017 27.3.2017 12.4.2017 

II.Q 2016  
12/2016 

20 265 157,70 11 637 612,93 19 968 300,96 
 
11 117 409,24 

DDM 
Č.3 24.4.2017 24.4.2017 15.5.2017 

III.Q 2016 
IV.Q 2016 

3 638 296,27 1 979 267,77 3 586 156,58 1 946 880,47    

ZUŠ 
Č.4 15.5.2017 15.5.2017 26.6.2017 II. pol. 2016 9 259 820, 60 4 697 785,91 9 215 459,76 4 804 148,56 

SM 
Č.5 4.9.2017 21.9.2017 13.11.2017 

II. pol. 2016 
I. pol. 2017 

10 430 666,72 16 417 372,12 10 417 758,71 16 960 257,06 

ZŠ 
Č.6 5.9.2017 2.10.2017 27.11.2017 

II. pol. 2016 
I .pol. 2017 

30 490 728,79 15 522 736,04 30 857 768,91 16 135 528,43 

MŠM 
Č.7 18.9.2017 18.9.2017 13.11.2017 

IV.Q 2016,    
I. pol. 2017  

8 434 076,55 8 720 686,99 8 405 486, 65    8 518 736,70 

KC Č.8 16.10.2017 16.10.2017 27.11.2017 
IV.Q 2016 

I .pol. 2017 
3 713 299,73 2 627 346,83    3 905 130,29     2 938 649,48 

celkem x x x x x     

Pozn. MŠD = Mateřská škola U Dubu, GC = Geriatrické centrum Týniště nad Orlicí, DDM = Dům Dětí a mládeže, 

Týniště nad Orlicí, ZUŠ = Základní umělecká škola Týniště nad Orlicí, SM = Služby města Týniště nad Orlicí, ZŠ = 

Základní škola Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou, MŠM - Mateřská škola Město, KC = Kulturní 

centrum Města Týniště nad Orlicí 

Zprávy o kontrole hospodaření a účetnictví v KC a SM, které byly součástí veřejnosprávní kontroly, budou 

projednány v radě města v 1/2018. Protokoly z veřejnosprávní kontroly byly projednány v radě města v 11/2017. 

V příspěvkové organizaci Městská knihovna  (MK) byl ve dnech 2.8. a 3.8.2017 provedena 

finanční kontrola a mimořádná inventura firmou C.K. daňová kancelář, Rychnov nad Kněžnou. 

Kontrola byla provedena za období  IV.Q 2016 a I. pololetí 2017 Celkový roční objem nákladů 

z výsledovky za rok 2016 činí  2 370 488,09 Kč, celkový roční objem výnosů z výsledovky za 

rok 2016 činí 2 489 607,00 Kč.   

Celkový objem nákladů kontrolovaného období je 3 666 897,75 Kč, celkový objem výnosů 

kontrolovaného období je 3 829 632,10 Kč.           

Výsledky z provedené kontroly v MK: 

 

Období 1.10.2016 -31.12.2016 a 1-6/2017 

Audit byl rozdělen do čtyř dílčích oblastí kontrol: přijaté dotace, náklady, výnosy a 

inventarizace. 
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Závěr finančního auditu: 

Účetní výkazy Městské knihovny k 31.12.2016 a k 30.6.2017 nejsou výrazně zkresleny, 

nedošlo k závazným pochybením ve vedení účetnictví. Nebylo zjištěno závažné porušení 

zákona o účetnictví. Dílčí nedostatky byly popsány ve zprávě o kontrole. 

 

Výsledky závěru z finančního kontroly byly projednány Radou města dne 11.9.2017. 

 

K nedostatkům zjištěným při finančním auditu přijala kontrolovaná příspěvková organizace 

MK opatření k nápravě. Vyjádření k finančnímu auditu vč. odstranění nedostatků bylo 

předloženo Radě města dne 2.10.2017. 

 

 

20.12.2017 


