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Obecné informace o výsledcích kontrol provedených statutárním městem Olomouc za rok 

2014:  

 

Při kontrole hospodaření s majetkem a s finančními prostředky poskytnutými z rozpočtu 

statutárního města Olomouce u 8 příspěvkových organizací bylo zjištěno: 

 Nejvíce nedostatků se týkalo nesprávně použitých postupů a neúplných výsledků 

inventarizace majetku a závazků a z toho vyplývajícího nedodržení vyhlášky o 

inventarizaci majetku a závazků č. 270/2010 Sb. Dalšími často se vyskytujícími 

nedostatky byly nedostatky v oblasti vedení účetnictví dle zákona o účetnictví 

č. 563/1991 Sb. V této souvislosti se jednalo o použití nevhodných účetních metod, 

účtů, ocenění majetku, chybně vyčísleného majetku evidovaného na podrozvaze, 

nesprávného číslování účetních dokladů, nedostatečné provedení kontroly účetních 

dokladů po stránce věcné a formální správnosti a nedodržení povinných náležitostí 

účetních dokladů. Z hlediska zjištěného porušování zákona o finanční kontrole 

č. 320/2001 Sb. se jednalo především o nesprávnou aplikaci tohoto zákona 

na podmínky konkrétní příspěvkové organizace a to nedodržení postupů příkazce 

operace, správce rozpočtu nebo hlavní účetní.  

 Při kontrole interních předpisů bylo zjištěno, že tyto předpisy správně aplikují obecně 

platná pravidla na podmínky jednotlivých kontrolovaných subjektů, ale tyto předem 

stanovené postupy nejsou v běžné praxi dodržovány. Při kontrolách bylo zjištěno, že 

v největší míře nebyly  nedodrženy předpisy u provádění inventarizace nebo v oblasti 

nastaveného systému oběhu účetních dokladů.  

 Při kontrole hospodaření s majetkem bylo zjištěno, že hmotný majetek nebyl opatřen 

inventárními čísly nebo do jeho ceny zahrnuty všechny náklady související s jeho 

pořízením. V oblasti vedení pokladny bylo nejčastějším nedostatkem nepravidelné 

účtování o pohybech pokladní hotovosti nebo nedodržení všech náležitostí účetních 

dokladů. 

 V oblasti tvorby a použití prostředků fondů nebylo zjištěno závažné porušení obecně 

platných předpisů. Nejvíce se vyskytujícím nedostatkem bylo neprovedení porovnání 

mezi účetním stavem fondu a jeho bankovním účtem a neprovedení následného 

převodu prostředků mezi bankovními účty.  

 Ve vykazování doplňkové činnosti bylo nejvíce se vyskytujícím nedostatkem 

nesprávné přiřazení nákladů doplňkové činnosti k jejich výnosům a dále nedostatečná 

a nepřesná evidence nákladů a výnosů doplňkové činnosti. 

 

 Při kontrole 16 příjemců veřejných finančních podpor poskytnutých z rozpočtu 

statutárního města Olomouce nebylo zjištěno žádné neoprávněné použití poskytnutých 

prostředků.  Byly zjištěny některé administrativní nedostatky spočívající v neúplných  

vyúčtováních poskytnutých finančních podpor (chybělo značení dokladů, vedení 

odděleného účetnictví a pod). 


