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Roční zpráva o finanční kontrole za rok 2019 

Stručné zhodnocení výsledků řídících a veřejnosprávních kontrol 
provedených podle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole a vyhlášky č.416/2004 Sb., 

kterou se od 1.11.2004 provádí zákon o finanční kontrole 

 

1. Stručné zhodnocení výsledků řídících kontrol 
Ve  městě Židlochovice byl vnitřní kontrolní systém vybudován v červnu 2002. Tvoří jej 

směrnice o finanční kontrole, pověření starosty města příkazcem operací, pověření Ing. 

Radmily  Kafkové  správkyní  rozpočtu a Ing. Michaely Schönwälderové, hlavní účetní. 

Všem zaměstnancům a zastupitelům města byly dány jasné instrukce o cílech a významu 

finanční kontroly operací uskutečňovaných ve městě. Tím bylo u nás vytvořeno příznivé 

kontrolní prostředí. Velká pozornost je věnována možným rizikům, jejich identifikaci, 

sledování a určování jejich závažnosti. 

Účinnost vnitřního kontrolního systému města byla v roce 2019 hodnocena průběžně. 

Závažná zjištění při této kontrole nebyla učiněna. Bylo zjištěno, že občas došlo k drobným 

nedostatkům, které byly operativně odstraňovány. Např. při průběžné nebo následné řídící 

kontrole bylo zjištěno, že nebyla do všech důsledků provedena předchozí řídící kontrola, 

nebyly přesně dodrženy podpisové vzory, protokoly o provedení řídící kontroly nebyly ve 

všech případech důsledně přikládány. Vše bylo okamžitě napraveno. 

Na sankcích zaplatilo město v r. 2019 522,45 Kč – za pozdní úhradu dotace pro lesního 

hospodáře, kterou zaslalo ministerstvo se zpožděním a 457,- Kč penále za pozdní úhradu 

odvodů VZP a pojištění. 

 

2. Stručné zhodnocení výsledků veřejnosprávních kontrol 
 

Město zřídilo Základní školu Tyršova 611, p.o. a Mateřskou školu sídl. Družba 673, p.o a u 

těchto škol je obec povinna provádět veřejnosprávní kontrolu. V roce 2019  proběhla na 

školách veřejnosprávní kontrola dvakrát, v dubnu a listopadu. Při všech veřejnosprávních 

kontrolách využívá obec formuláře doporučené MF ČR, čímž je zaručen řádný postup při 

veřejnosprávní kontrole ve smyslu příslušných ustanovení zákona o finanční kontrole, zákona 

o státní kontrole a vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole. 

Jedná se o pověření k provedení veřejnosprávní kontroly, protokol o zahájení veřejnosprávní 

kontroly, protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly a zápis o seznámení s výsledkem 

veřejnosprávní kontroly. 

Závažná zjištění ve smyslu par. 22, odst. 6  při veřejnosprávních kontrolách na škole zjištěna 

nebyla. Věcné nedostatky jako je např. chybně, neúplně nebo nedoloženě vedené účetnictví 

rovněž zjištěny  nebyly. Zjištěné nedostatky mají spíše formální charakter. 

Město poskytlo v roce 2019 veřejnou finanční podporu celkem 26 neziskovým zájmovým 

spolkům v celkové částce 1 808.700,- Kč . U této veřejné finanční podpory byla u všech 

příjemců provedena řádná veřejnosprávní kontrola, která se týkala dodržení účelu 

poskytnutých prostředků, dodržení jejich výše a prevence případů tzv. vícezdrojového 

financování. 

 

V Židlochovicích  14.2.2020                                  Ing. Jan Vitula 

 starosta města Židlochovice 

 


