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Protokol 
o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu § 13 odst. 1 zákona 
č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na § 15 zákona č. 552/1991 
Sb., o státní kontrole (dále jen „kontrola“) provedené na základě pověření 

zřizovatele města Vysoké Veselí a vedoucího kontroly  
starosty Luboše Holmana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Název kontrolovaného subjektu: Základní škola a Mateřská škola, 

Vysoké Veselí, okres Jičín 
 
Zřizovatel:        Město Vysoké Veselí 
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Protokol 
o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 

Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů  
(zákon o finanční kontrole) s odkazem na § 15 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole 
(dále jen „kontrola“) provedené na základě pověření zřizovatele města Vysoké Veselí a 

vedoucího kontroly starosty Luboše Holmana 
 
Kontrolovaná organizace:    Základní škola a Mateřská škola, Vysoké  
                                                   Veselí, okres Jičín 
           adresa: K. H. Borovského 99, 507 03  Vysoké  
                                                   Veselí 
           IČ: 750 17 075 
  pověřený zástupce: Mgr. Eliška Hvězdová 
  telefon: 493 592 163 
  e-mail: zs.vysoke.veseli@iol.cz 
 
Zřizovatel:  Město Vysoké Veselí 
   starosta: Luboš Holman 
   adresa: Mírové náměstí 9, 507 03  Vysoké Veselí 
   IČ: 002 72 418 
   telefon: 493 592 204 
   e-mail: vysoke.veseli@quick.cz 
 
Předmět kontroly: Následná kontrola roku 2012: 
   Ad 5) Cestovní náhrady 
   Ad 15) Nájemní smlouvy 
 
   Kontrola roku 2013: 

Bod 1. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném  
znění 
F) Využití fondů  
F) 1.8.1 Krytí fondu  
F) 1.8.2 Odsouhlasení okruhů    

   K) Úvěry  
L) Leasing  
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Bod 2. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění 
B) Inventarizace  
B) 1.1 Směrnice 
B) 1.2 Inventarizace majetku a závazků 
I) Bilanční kontinuita  
J) Stavy účtů  
L) Srovnávací tabulky 

    
   Bod 5. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 

A) Dohody o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách 
B) Cestovní náhrady 
C) Dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí  

 
Bod 8. Občanský zákoník a obchodní zákoník 
A) Nájemní smlouvy  
B) Smlouva o výpůjčce  
D) Kupní smlouvy 
E) Darovací smlouvy 
F) Smlouvy o dílo 
G) Smlouvy o reklamě 

 
 
Časový plán kontroly: 

- datum provedení kontroly: 12.9.2013 
- kontrolované období: přelom roku 2012/2013, leden – červenec 2013 

 
Složení kontrolní skupiny: 
 Ing. Karel Ondrášek, daňový poradce ev. č. 1662 

Markéta Šafaříková, zaměstnankyně daňového poradce 
 Markéta Krňávková, zaměstnankyně daňového poradce 
  
Kontrola je provedená namátkovým způsobem. 
 
Data o kontrolované organizaci: 

- název organizace:  Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín 
- zřízena kdy: 01.01.2003, čj. 5/ZO/02  
- hlavní předmět:   
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o Základní škola uskutečňuje základní vzdělávání v souladu s cíli základního 
vzdělávání uvedenými v § 44 a podle vzdělávacích programů uvedených v § 3 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

o Mateřská škola uskutečňuje předškolní vzdělávání v souladu s cíli základního 
vzdělávání uvedenými v § 33 a podle vzdělávacích programů uvedených v § 3 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

o Školské zařízení pro zájmové vzdělávání – školní družina uskutečňuje 
zájmové vzdělávání podle § 111 a podle vzdělávacích programů uvedených v § 
5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

o Zařízení školního stravování – školní jídelna poskytuje školské služby podle 
§ 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Zařízení školního stravování 
zajišťuje vedle školního stravování dětí, žáku také závodní stravování 
zaměstnanců příspěvkové organizace 

- doplňková činnost: pronájem kapacit sloužících k plnění úkolů hlavní činnosti v době, 
ve které pro tento účel nejsou dočasně plně využity 

- forma majetku: ve výpůjčce 
 
Použité právní normy: 

- Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“), 

- Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 
„zákon č. 320/2001 Sb.“), 

- Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou s provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých předpisů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 416/2004 Sb.“), 

- Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  
a jiném vzdělávání (školský zákon) (dále jen „zákon č. 561/2004 Sb.“), 

- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon  
č. 563/1991 Sb.“), 

- Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 410/2009 Sb.“) 
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- České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 410/2009 
Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „České účetní standardy“), 

- Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vyhláška č. 270/2010 Sb.“), 

- Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vyhláška č. 114/2002 Sb.“), 

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „zákon 
č. 262/2006 Sb.“), 

- Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě 
v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky (dále jen 
„vyhláška č. 84/2005 Sb.“), 

- Vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění 
odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 125/1993 Sb.“) 

- Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „zákon 
č. 16/1993 Sb.“) 

- Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon č. 235/2004 Sb.“) 

- Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 553/1991 Sb.“) 

- Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon č. 552/1991 Sb.“) 

- Zákon ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu 
nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 357/1992 Sb.“) 

- Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon č. 586/1992 Sb.“) 

- Vnitřní směrnice organizace 
 
Organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností, včetně účelových 
dotací a příspěvků od jiných subjektů, s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu 
zřizovatele, státního rozpočtu a státních fondů. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, 
s peněžními dary od fyzických a právnických osob. 
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NÁSLEDNÁ KONTROLA ROKU 2012 
 
Ad 5) Cestovní náhrady 
 
Předložené podklady: 

- Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad, s účinností od 1.6.2008 
- Dodatek ke směrnici o poskytování a účtování cestovních náhrad, s platností  

od 1.11.2010 
- Doklad č. 0082, ze dne 15.4.2013 
- Doklad č. 0134, ze dne 31.5.2013 
- Doklad č. 0159, ze dne 21.6.2013 

 
Doklad č. 0082, ze dne 15.4.2013 
Doklad č. 0134, ze dne 31.5.2013 
Na cestovním účtu není uveden určený dopravní prostředek ze strany zaměstnavatele. 
Neurčení dopravního prostředku ze strany zaměstnavatele před nástupem na pracovní cestu je 
porušením § 153 odst. 1 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.  
 
Citace: § 153 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění 
§ 153 
(1) Podmínky, které mohou ovlivnit poskytování a výši cestovních náhrad, zejména dobu a místo nástupu 
a ukončení cesty, místo plnění pracovních úkolů, způsob dopravy a ubytování, určí předem písemně 
zaměstnavatel; přitom přihlíží k oprávněným zájmům zaměstnance. 

 
Doklad č. 0159, ze dne 21.6.2013 
Cestovní příkaz je vystaven v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., v platném znění. 
 
Doporučení: Doporučujeme dodržovat při vysílání na pracovní cesty zákon č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, v platném znění.  
 
 
Ad 15) Nájemní smlouvy 
 
Předložené podklady: 

- Smlouva o dlouhodobém pronájmu tělocvičny, uzavřená dne 16.4.2012 
s Tělovýchovnou jednotou Sokol Vysoké Veselí 

 
Výše uvedená smlouva byla upravena a doplněna o všechny obligatorní náležitosti obou 
smluvních stran. 
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KONTROLA ROKU 2013 
 
 
Kontrolovaná oblast: Bod 1. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, 
v platném znění 
 
F) Využití fondů 
 
F 1.8.1 Krytí fondu  
 
Předložené podklady:  

- hlavní kniha sestavená k 31.12.2012 (okamžik sestavení: 2.5.2013, 16:55:35) 
- hlavní kniha sestavená k 31.07.2013 (okamžik sestavení: 12.9.2013, 10:59:03) 

 
- kontrola k 31.12.2012 

 
Byla provedena namátková kontrola krytí fondů a dodržení rozpočtových pravidel 
v návaznosti na rozvahu k 31.12.2012 zejména na vyhlášku 410/2009 Sb., v platném znění,  
§ 66, odst. 8. 
 
Poznámka: Částky jsou uváděny v Kč. 
 
Účelové zdroje a prostředky:  

Účet 411 (FO)  0,00 

Účet 413  0,00 

Účet 414  271 849,20 

Účet 416 (FRM)   264 960,66 

Účet 331                                 382 893,00 

Účet 333                                 0,00 

Účet 336 215 427,00 

Účet 342 45 092,00 

Celkem 1 180 221,86 
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Krytí finan čním majetkem: 

Účet 241                     1 251 403,36 

Účet 261                   3 421,00 

Účet 263                   0,00 

Celkem 1 254 824,36 
 
Rozdíl     

 
+ 74 602,50 

 
Z porovnání obou výše uvedených částek je zřejmé, že organizace má fondy a účelové zdroje 
kryty. 
 
 

- kontrola k 31.7.2013 
 
Byla provedena namátková kontrola krytí fondů a dodržení rozpočtových pravidel 
v návaznosti na rozvahu k 31.7.2013 zejména na vyhlášku 410/2009 Sb., v platném znění,  
§ 66, odst. 8. 
 
Poznámka: částky jsou uváděny v Kč 
 

Účelové zdroje a prostředky:  

Účet 411 (FO)  0,00 

Účet 413  0,00 

Účet 414  0,00 

Účet 416 (FRM)   281 468,97 

Účet 331                                 370 879,00 

Účet 333                                 0,00 

Účet 336 208 510,00 

Účet 342 45 437,00 

Celkem 906 294,97 
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Krytí finan čním majetkem: 

Účet 241                     2 000 912,52 

Účet 261                   4 454,00 

Účet 263                   294,00 

Celkem 2 005 660,52 
 
Rozdíl     

 
+ 1 099 365,55 

Z porovnání obou výše uvedených částek je zřejmé, že organizace má fondy a účelové zdroje 
kryty. 

   
Bez závad. 
 
 
F 1.8.2 Odsouhlasení okruhů 
 
Předložené podklady:  

- hlavní kniha sestavená k 31.07.2013 (okamžik sestavení: 12.9.2013, 10:59:03) 
- rozdíl okruhu FKSP k 31.7.2013 

 
Byla provedena kontrola odsouhlasení okruhu fondu kulturních a sociálních potřeb 
k 31.7.2013. 
 
Okruh FKSP 
 
Zůstatek účtu 412 je k 31.7.2013 ve výši 17.624,15 Kč 
Zůstatek účtu 243 je k 31.7.2013 ve výši 14.298,54 Kč 
Rozdíl je ve výši                  3.325,61 Kč 
 
Rozdíl je tvořen: 
+ PF 555 vrácená 2013     3.078,00 Kč 
+ Poplatky          336,00 Kč 
- Úroky            88,39 Kč 
Celkem                  3.325,61 Kč    
 
Bez závad. 
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K) Úvěry  
 
Organizace k datu kontroly nemá uzavřenou žádnou novu úvěrovou smlouvu. 
 
L) Leasing 
 
Organizace k datu kontroly nemá uzavřenou žádnou novu leasingovou smlouvu. 
 
 
Kontrolovaná oblast: Bod 2. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění 
 
B) Inventarizace  
 
B 1.1 Směrnice 
 
Předložené podklady: 
- Směrnice č. 3/2011 Inventarizace majetku a závazků, s účinností od 1.12.2011 
 
Předložená směrnice „Směrnice č. 3/2011 Inventarizace majetku a závazků“, ze dne 
28.11.2011, s účinností od 1.12.2011 je zpracovaná v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.,  
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s vyhláškou č. 410/20096 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení výše uvedeného zákona, pro některé vybrané účetní 
jednotky, vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění  
a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví 
podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
 
Bez závad. 
 
B 1.2 Inventarizace majetku a závazků 
 
Předložené podklady: 
- Hlavní účetní kniha za období 1až 12, účetní rok 2012 (okamžik sestavení 2.5.2013, 
16:55:35 hodin) 
- Směrnice č. 3/2011 Inventarizace majetku a závazků, s účinností od 1.12.2011 
- Příkaz ředitele k provedení řádné inventarizace majetku a závazků ke dni 31.12.2012 
- Plán inventur pro rok 2012 
- Zápis z proškolení členů inventarizační komise 
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- Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k 31.12.2012 
- Inventurní soupisy 
 
Příkazem ředitele k provedení řádné inventarizace majetku a závazků ke dni 31.12.2012, 
vydaného dne 1.12.2012, s účinností od 1.1.2013 byla jmenovaná Ústřední inventarizační 
komise v tříčlenném složení, tři Dílčí inventarizační komise a Likvidační komise. 
 
Plánem inventur pro rok 2012, ze dne 1.12.2012 byly stanoveny termíny pro provedení 
inventarizace. 

- termín proškolení inventarizačních komisí do: 16.12.2012 
- termín zahájení inventarizace: 1.1.2013 
- termín ukončení inventarizace: 20.2.2013 
- termín vyhotovení a předání zpracovaných inventurních soupisů do: 15.2.2013 
- termín vyhotovení na základě inventurních soupisů nebo inventurních zápisů 

závěrečné inventarizační zprávy o provedené inventarizaci do: 20.2.2013 
- termín podání návrhu na vypořádání zúčtovatelných rozdílů do: 20.2.2013 
- termín vyúčtování zúčtovatelných rozdílů do: 20.2.2013 
- termín předložení návrhů na vyřazení včetně návrhů na likvidaci inventarizovaného 

majetku spolu s inventurními soupisy do: 15.2.2013 
 
Jmenované inventarizační komise byly dne 5.12.2012 proškoleny a seznámeny s procesními 
postupy, kompetencemi a odpovědností za nařízenou práci, dále s bezpečností práce, s vnitřní 
směrnicí k inventarizace, plánem inventur a pracovníky v jejichž přímé odpovědnosti  
se inventarizovaný majetek nachází. Toto proškolení proběhlo v souladu s ustanovením 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, dále vyhlášky č. 410/2009 
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení výše uvedeného zákona, pro některé vybrané 
účetní jednotky, vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Českými 
účetními standardy. Dále se tyto komise zavazují mlčenlivostí o průběhu a výsledcích 
inventarizace. 
 
U každého inventarizovaného účtu bylo provedeno srovnání skutečného stavu  
se stavem vedeným v účetnictví a konstatován rozdíl. Tato srovnání jsou zaznamenána  
na inventurních soupisech. 
 
Namátkovou kontrolou inventurních soupisů fyzické i dokladové inventury bylo zjištěno,  
že tyto soupisy obsahují všechny obligatorní náležitosti stanovené § 30 odst. 2 zákona  
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a § 8 odst. 2 vyhlášky č. 270/2010 
Sb., o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění. 
 
Drobné nepřesnosti byly projednány ústně. 
 
Bez závad. 
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I) Bilan ční kontinuita  
 
Předložené podklady:  

- hlavní kniha sestavená k 31.12.2012 (okamžik sestavení: 2.5.2013, 16:55:35) 
- hlavní kniha sestavená k 31.07.2013 (okamžik sestavení: 12.9.2013, 10:59:03) 

 
Kontrolou bilanční kontinuity bylo zjištěno, že návaznost koncových stavů účtů na počáteční 
stavy účtů roku 2012/2013 byla dodržena v souladu s § 7 zákona č. 563/1991 Sb.,  
o účetnictví, v platném znění. 
 
Bez závad. 
 
J) Stavy účtů  
 
Předložené podklady:  

- hlavní kniha sestavená k 31.07.2013 (okamžik sestavení: 12.9.2013, 10:59:03) 
- níže uvedené bankovní výpisy 

 
Byla provedena kontrola stavu účtů 241 a 243 v návaznosti na rozvahu k 31.7.2013. 
 
241 - Běžný účet 
 
Stav účtu 241 k 31.7.2013 ve výši 2.000.912,52 Kč se skládá: 
 

- bankovní výpis č. 2013/7 
- číslo účtu  181286596/0300 
- ve výši 2.000.912,52 Kč 
- účet je veden u Poštovní spořitelny, a.s.   

 
Bez závad 
 
Účet 243 – FKSP 
 
Stav účtu 243 k 31.7.2013 ve výši 14.298,50 Kč se skládá: 
 

- bankovní výpis č. 2013/7 
- číslo účtu 181287150/0300  
- ve výši 14.298,54 Kč 
- účet je veden u Poštovní spořitelny, a.s.   Bez závad. 
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L) Srovnávací tabulky 
 
Předložené podklady: 

- Hlavní účetní kniha za období 1 až 7, účetní rok 2012 (okamžik sestavení 11.9.2013, 
9:38:40 hodin) 

- Hlavní účetní kniha za období 1 až 7, účetní rok 2013 (okamžik sestavení 12.9.2013, 
10:59:02 hodin) 

 
Tyto srovnávací tabulky slouží v návaznosti na statistické metody k účelu porovnání,  
zda nedošlo k výrazným rozdílům u jednotlivých položek ve srovnávaných obdobích. 
V případě, že k rozdílům došlo, tyto rozdíly vedoucí organizace vysvětlí. 
 
 
Náklady  
 

Účet Stav k 31.7.2012 Stav k 31.7.2013 

501 - Spotřeba materiálu 538 164,52 498 958,13 

502 - Spotřeba energie 107 508,00 251 619,00 

504 - Prodané zboží 48 543,00 52 457,00 

511 - Opravy a udržování 132 575,80 81 294,20 

512 – Cestovné 9 429,00 6 971,00 

518 - Ostatní služby 175 918,92 163 291,73 

521 - Mzdové náklady 3 258 028,00 3 264 833,00 

524 - Zákonné sociální pojištění 1 088 395,00 1 093 653,00 

527 - Zákonné sociální náklady 32 209,00 27 574,00 

549 - Ostatní náklady z činnosti 33 015,60 17 677,00 

551 - Odpisy dlouhodobého majetku 16 508,31 16 508,31 

558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku 252 308,50 39 991,00 

Náklady celkem 5 692 603,65 5 514 827,37 
 
Náklady se proti loňskému roku snížily o 180 776,28 Kč. Toto snížení je především ovlivněno 
účtem 558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku, který se snížil o 212 612,50 Kč. 
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Výnosy 
 

Účet Stav k 31.7.2012 Stav k 31.7.2013 

602 - Výnosy z prodeje služeb 585 195,00 547 045,00 

604 - Výnosy z prodaného zboží 48 543,00 52 457,00 

662 – Úroky 8 172,42 8 264,12 

669 - Ostatní finanční výnosy  0,00 16 950,80 

672 - Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC 4 790 076,31 4 695 116,69 

Výnosy celkem 5 431 986,73 5 319 833,61 
 
Výnosy se proti loňskému roku snížily o 112 153,12 Kč. Toto snížení je především ovlivněno 
účtem 672 – výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC, který se snížil o 94 959,62 Kč. 
 
 
Pohledávky 
 

Účet Stav k 31.7.2012 Stav k 31.7.2013 

311 – Odběratelé 13 366,00 12 750,00 
314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy 549 174,00 351 680,00 
348 – Pohledávky za rozpočtem územ. samosprávných celků 1 220 000,00 1 000 000,00 
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky 15 586,00 25 804,00 
381 - Náklady příštích období 6 651,50 19 016,50 
388 - Dohadné účty aktivní 3 681 743,00 3 740 808,00 

Pohledávky celkem 5 486 520,50 5 150 058,50 
 
Pohledávky se proti loňskému roku snížily o 336 462,00 Kč. Toto snížení je především 
ovlivněno účtem 348 – Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků, který se 
snížil o 220 000,00 Kč. 
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Závazky 
 

Účet Stav k 31.7.2012 Stav k 31.7.2013 

321 – Dodavatelé 15 229,00 2 046,10 
331 – Zaměstnanci 365 629,00 370 879,00 
336 – Zúčtování s institucemi soc. zabezpečení a zdrav. Pojištění 203 400,00 208 510,00 
342 - Jiné přímé daně 39 445,00 45 437,00 
374 - Přijaté zálohy na transfery 4 999 936,00 4 744 800,00 
378 - Ostatní krátkodobé závazky 7 879,13 12 264,61 
384 - Výnosy příštích období 791 666,69 833 333,31 
389 - Dohadné účty pasivní 75 640,00 0,00 
472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 484 207,20 807 012,00 

Závazky celkem 6 983 032,02 7 024 282,02 
 
Závazky se proti loňskému roku navýšily o 41 250,00 Kč. Toto navýšení je především 
ovlivněno účtem 472 – Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery, který se navýšil  
o 322 804,80 Kč. 
 
 
Fondy 
 

Účet Stav k 31.7.2012 Stav k 31.7.2013 

401 - Jmění účetní jednotky 182 835,58 154 535,62 

412 – Fond kulturních a sociálních potřeb 4 685,15 17 624,15 

416 – Fond reprodukce majetku, investiční fond 277 494,66 281 468,97 

Celkem 465 015,39 453 628,74 
 
Fondy se proti loňskému roku snížily o 11 386,65 Kč. Toto snížení je ovlivněno účtem  
401 – Jmění účetní jednotky, který se snížil o 28 299,96 Kč. 
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Majetek 
 

Účet 
Stav 

k 31.7.2012 Přírůstky Úbytky 
Stav 

k 31.7.2013 

018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 187 884,80 0,00 0,00 187 884,80 

021 – Stavby 21 096,00 0,00 0,00 21 096,00 

022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 283 001,00 0,00 0,00 283 001,00 

028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3 597 509,73 70 939,80 0,00 3 668 449,53 

078 - Oprávky k drobnému DNM - 187 884,80 0,00 0,00 - 187 884,80 

082 - Oprávky k samost. mov. věcem a souborům mov. věcí - 141 500,18 0,00 28 299,96 - 169 800,14 

088 - Oprávky k drobnému DHM - 3 597 509,73 0,00 70 939,80 - 3 668 449,53 

Celkem 162 596,82 70 939,80 99 239,76 134 296,86 
 
Majetek se proti loňskému roku snížil o 28 299,96 Kč. Toto snížení je ovlivněno účtem  
082 – Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí. 
 
 
Zásoby 
 

Účet Stav k 31.7.2012 Stav k 31.7.2013 

112 - Materiál na skladě 33 111,01 46 101,95 

Celkem 33 111,01 46 101,95 
 
Zásoby se proti loňskému roku navýšily o 12 990,94 Kč.  
 
 
Kontrolovaná oblast: Bod 5. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 
 
A) Dohody o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách 
 
Organizace k datu kontroly nemá uzavřenou žádnou novou dohodu o odpovědnosti za 
schodek na svěřených hodnotách. 
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 C) Dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí  
 
Organizace k datu kontroly nemá uzavřenou žádnou novou dohodu o odpovědnosti za ztrátu 
svěřených věcí. 
 
Kontrolovaná oblast: Bod 8. Občanský zákoník a obchodní zákoník 
 
B) Smlouva o výpůjčce  
 
Organizace k datu kontroly nemá uzavřenou žádnou novou smlouvu o výpůjčce. 
 
D) Kupní smlouvy 
 
Organizace k datu kontroly nemá uzavřenou žádnou novou kupní smlouvu. 
 
E) Darovací smlouvy 
 
Organizace k datu kontroly nemá uzavřenou žádnou novou darovací smlovu. 
 
F) Smlouvy o dílo 
 
Organizace k datu kontroly nemá uzavřenou žádnou novou smlouvu o dílo. 
 
G) Smlouvy o reklamě 
 
Organizace k datu kontroly nemá uzavřenou žádnou novu smlouvu o reklamě. 
 
Kontrolovaná oblast: Bod 9. Ostatní oblasti 
 
A) Směrnice k ochraně majetku 
 
Předložené podklady: - směrnice k ochraně majetku s účinností od 1.10.2012 
 
Ke kontrole byla předložena směrnice ředitele školy k ochraně majetku s účinností od 
1.10.2012. 
 
Ve směrnici nebyly shledány nedostatky. 
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Shrnutí: 
 

Kontrolní zápis je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž jeden bude předán zřizovateli, 
jeden zůstává kontrolovanému subjektu a jeden zůstane kontrolní skupině. 

 
Počet stran protokolu: 18 

 
Poučení: Proti tomuto protokolu může kontrolovaná osoba  podat podle § 17 zákona  
č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě  
5 dnů od seznámení s tímto protokolem u kontrolního orgánu.  

 
S tímto protokolem byla podle § 16 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole seznámena 
ředitelka organizace Mgr. Eliška Hvězdová, dne 12.9.2013: 

 
Zástupce organizace:      

 
……………………………………          
Za kontrolovaný subjekt: Mgr. Eliška Hvězdová 
 
 
Vyjádření zástupce: 
 
Bez připomínek. 
 
 
Kontrolní orgán: 
 
……………………………………. 
Za kontrolní orgán: Ing. Karel Ondrášek 

 

……………………………………. 
Za kontrolní orgán: Markéta Šafaříková 

 

……………………………………. 
Za kontrolní orgán: Markéta Krňávková 

 

 


