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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), dále ve smyslu 

zákona 255/2012 Sb., kontrolní řád (dále jen „kontrola“) provedené  
na základě pověření zřizovatele města Vysoké Veselí a vedoucího kontroly  

starosty Luboše Holmana 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Kontrolovaná osoba:  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), dále ve smyslu zákona 
255/2012 Sb., kontrolní řád (dále jen „kontrola“) provedené na základě pověření 

zřizovatele města Vysoké Veselí a vedoucího kontroly  
starosty Luboše Holmana 

 
 

Kontrolovaná osoba:        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 
 
Kontrolní orgán - 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: Kontrola roku 2014: 

Bod 1. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném  
znění 
F) Využití fondů 

   K) Úvěry  
L) Leasing 

    
Bod 2. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění 
B) Inventarizace  
I) Bilanční kontinuita  
J) Stavy účtů  
L) Srovnávací tabulky 
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   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. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
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 zahájení kontroly: 12.9.2014 
- kontrolované období: přelom roku 2013/2014, rok 2014 

 
Složení přizvaných osob: 
 Ing. Karel Ondrášek, daňový poradce ev. č. 1662, vedoucí kontrolní skupiny 
 Markéta Šafaříková, zaměstnankyně daňového poradce 
 Bc. Magdaléna Vlková, 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:   

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) 
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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.“) 

- 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.“), 
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- 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. 255/2012 Sb., kontrolní řád, v platném znění (dále jen zákon 255/2012 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.“) 
- Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon č. 89/2012 Sb.“) 
- Zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, v platném znění (dále jen „zákon o kontrole  
č. 255/2012 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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KONTROLA ROKU 2014 
 
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 31.12.2013 
- Hlavní kniha sestavená k 31.07.2014  
 

- kontrola k 31.12.2013 
 
Byla provedena namátková kontrola krytí fondů a dodržení rozpočtových pravidel 
v návaznosti na rozvahu k 31.12.2013 zejména na vyhlášku 410/2009 Sb., v platném znění,  
§ 66, odst. 8. 
 
Účelové zdroje a prostředky:  

Účet 411 (FO)  0,00 

Účet 413  0,00 

Účet 414  442 784,00 

Účet 416 (FRM)   264 960,66 

Účet 331                                 386 198,00 

Účet 333                                 0,00 

Účet 336 216 105,00 

Účet 342 46 997,00 

Celkem 1 357 044,66 
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Krytí finan čním majetkem:  

Účet 241                     1 338 235,77 

Účet 261                   7 361,00 

Účet 263                   0,00 

Celkem 1 345 596,77 

  

 
Rozdíl     

- 11 447,89 

 
Nález: Výše uvedený rozdíl znamená skutečnost, že organizace použila účelové zdroje 
v rozporu s účelem na přechodné zajištění časového nesouladu provozních prostředků. 
 
Doporučení: Provádět kontrolu likvidity a dodržovat použití ú čelových zdrojů. 
 
Citace: Zákon č. 250/2000 Sb., §28 

Finanční hospodaření příspěvkových organizací 

(1) Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s peněžními 

prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžitými dary 

od fyzických a právnických osob, včetně peněžních prostředků poskytnutých z Národního fondu a ze zahraničí. 

(2) Příspěvková organizace dále hospodaří 

a) s dotací na úhradu provozních výdajů, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie, včetně 

stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů, 

b) s dotací na úhradu provozních výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice 

svěřeny peněžní prostředky z finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru, z finančního 

mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce. 

(3) Pokud se prostředky poskytnuté podle odstavce 2 nespotřebují do konce kalendářního roku, převádějí se do 

rezervního fondu jako zdroj financování v následujících letech a mohou se použít pouze na stanovený účel. V 

rezervním fondu se tyto zdroje sledují odděleně. Prostředky, které na stanovený účel nebyly použity, podléhají 

finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za rok, ve kterém byl splněn účel, na který byla dotace poskytnuta. 

(4) Zřizovatel poskytuje příspěvek na provoz své příspěvkové organizaci zpravidla v návaznosti na výkony nebo 

jiná kritéria jejích potřeb. 

(5) Pokud příspěvková organizace vytváří ve své doplňkové činnosti zisk, může jej použít jen ve prospěch své 

hlavní činnosti; zřizovatel může organizaci povolit jiné využití tohoto zdroje. 

(6) Příspěvkové organizaci může její zřizovatel uložit odvod do svého rozpočtu, jestliže 

a) její plánované výnosy překračují její plánované náklady, a to jako závazný ukazatel rozpočtu, 
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b) její investiční zdroje jsou větší, než je jejich potřeba užití podle rozhodnutí zřizovatele, nebo 

c) porušila rozpočtovou kázeň. 

(7) Příspěvková organizace se dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že 

a) použije finanční prostředky, které obdrží z rozpočtu svého zřizovatele, v rozporu se stanoveným 

účelem, 

b) převede do svého peněžního fondu více finančních prostředků, než stanoví tento zákon nebo než rozhodl 

zřizovatel, 

c) použije prostředky svého peněžního fondu na jiný účel, než stanoví tento zákon nebo jiný právní předpis, 

d) použije své provozní prostředky na účel, na který měly být použity prostředky jejího peněžního fondu podle 

tohoto zákona, nebo 

e) překročí stanovený nebo přípustný objem prostředků na platy, pokud toto překročení do 31. prosince nekryla 

ze svého fondu odměn. 

(8) Za porušení rozpočtové kázně uloží zřizovatel příspěvkové organizaci odvod do svého rozpočtu ve výši 

neoprávněně použitých prostředků, a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy porušení rozpočtové kázně zjistil, 

nejdéle však do 3 let ode dne, kdy k porušení rozpočtové kázně došlo. 

(9) Zřizovatel může z důvodu zamezení tvrdosti snížit nebo prominout odvod za porušení rozpočtové kázně na 

základě písemné žádosti příspěvkové organizace. 

(10) Vztah rozpočtu příspěvkové organizace k rozpočtu zřizovatele lze během roku změnit v neprospěch 

příspěvkové organizace jen ze závažných, objektivně působících příčin. 

(11) Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace ke 

státnímu rozpočtu, k rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti a k Národnímu fondu; jde-li o příspěvkovou 

organizaci zřízenou obcí, též k rozpočtu kraje. 

 
Poznámka: Citace vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění stanoví v § 66, odst. 8:  

Nezajistí-li příspěvková organizace ke dni sestavení účetní uzávěrky, s výjimkou mezitímní účetní uzávěrky, 

krytí investičního fondu nebo fondu reprodukce majetku finančními prostředky, sníží výsledkově o tento rozdíl 

investiční fond nebo fond reprodukce majetku. Účetní jednotky v příloze účetní závěrky zdůvodní, proč nebylo 

možno investiční fond nebo fond reprodukce majetku krýt finančními prostředky. 
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- kontrola k 31.7.2014 
 
Byla provedena namátková kontrola krytí fondů a dodržení rozpočtových pravidel 
v návaznosti na rozvahu k 31.7.2014 zejména na vyhlášku 410/2009 Sb., v platném znění,  
§ 66, odst. 8. 
 

Účelové zdroje a prostředky:  

Účet 411 (FO)  0,00 

Účet 413  0,00 

Účet 414  0,00 

Účet 416 (FRM)   279 110,64 

Účet 331                                 376 669,00 

Účet 333                                 0,00 

Účet 336 149 572,00 

Účet 337 64 111,00 

Účet 342 47 934,00 

Celkem 917 396,64 

  

Krytí finan čním majetkem:  

Účet 241                     1 781 568,54 

Účet 261                   4 108,00 

Účet 263                   0,00 

Celkem 1 785 676,54 

  

 
Rozdíl     

+ 868 279,90 

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

   
Bez závad. 
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F 1.8.2 Odsouhlasení okruhů 
 
Předložené podklady:  
- Hlavní kniha sestavená k 31.07.2014 
- Okruh FKSP k 31.7.2014 
 
Byla provedena kontrola odsouhlasení okruhu fondu kulturních a sociálních potřeb 
k 31.7.2014. 
 
Zůstatek účtu 412 je k 31.7.2014 ve výši 25 759,15 Kč 
Zůstatek účtu 243 je k 31.7.2014 ve výši 21 031,85 Kč 
Rozdíl je ve výši                  4 727,30 Kč 
 
Rozdíl je tvořen: 
- 1% z HM za 7/2014    + 4 768,00 Kč 
- poplatky za rok 2014    +      65,00 Kč 
- úroky za rok 2014     -     105,70 Kč 
Celkem                   4 727,30 Kč    
 
Bez závad. 
 
K) Úvěry  
 
Účetní jednotka k datu kontroly nemá uzavřenou žádnou úvěrovou smlouvu. 
 
L) Leasing  
 
Účetní jednotka k datu kontroly nemá uzavřenou žádnou leasingovou smlouvu. 
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Kontrolovaná oblast: Bod 2. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění 
 
B) Inventarizace  
 
B1.1 Směrnice 
 
Předložené podklady: 

- Směrnice č. 3/2011 Inventarizace majetku a závazků s účinností od 1.12.2011 
 
Nález: Předložená Směrnice č. 3/2011 Inventarizace majetku a závazků s účinností  
od 1.12.2011 není aktualizovaná dle změn zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, v návaznosti na změny dle zákona č. 239/2012 Sb., v platném znění, 
kterým byl zákon o účetnictví upraven. Tyto změny vešly v platnost 1.9.2012, s účinností  
od 1.1.2013. 
 
Doporučení: Aktualizovat výše uvedenou směrnici dle platných právních předpisů. 
 
B1.2 Inventarizace majetku a závazků za rok 2013 
 
Byla provedena namátková kontrola inventarizace majetku a závazků k rozvahovému dni 
31.12.2013. 
 
Předložené podklady: 

- Směrnice č. 3/2011 Inventarizace majetku a závazků s účinností od 1.12.2011 
- Hlavní účetní kniha za období 1 až 12, účetní rok 2013 
- Plán inventur pro rok 2013 
- Příkaz ředitele k provedení řádné inventarizace majetku a závazků ke dni 31.12.2013 

s účinností od 1.1.2014 
- Zápis z instruktáže členů inventarizační komise ze dne 10.12.2013 
- Seznam inventarizačních identifikátorů 
- Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k 31.12.2013 
- Inventurní soupisy 
- Inventurní zápisy o provedení dokladové inventarizace 

 
Příkazem ředitele k provedení řádné inventarizace majetku a závazků ke dni 31.12.2013, 
vydaným dne 1.12.2013, s účinností od 1.1.2014 byla jmenovaná Ústřední inventarizační 
komise, tři Dílčí inventarizační komise a Likvidační komise. 
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Plánem řádné inventarizace majetku za rok 2013, ze dne 1.12.2013 byly stanoveny termíny 
pro provedení inventarizace. 

- termín proškolení inventarizačních komisí do: 16.12.2013 
- termín zahájení inventarizace: 1.1.2014 
- termín ukončení inventarizace: 31.1.2014 
- termín vyhotovení a předání zpracovaných inventurních soupisů do: 31.1.2014 
- pracovníci odpovědní za svěřený majetek předají předsedovi příslušné komise nebo 

jím pověřenému pracovníkovi veškerou dokumentaci týkající se stavu či pohybu 
majetku, které nebyly předány k zaúčtování, a podepsané písemné prohlášení,  
že inventarizace  proběhla za jejich přítomnosti a že veškeré doklady byly předány 
k zúčtování před zahájením inventury a žádné doklady ani informace o majetku 
nebyly zatajeny, do: 31.1.2014 

- ÚIK vyhotoví na základě inventurních soupisů, nebo inventurních zápisů, 
zpracovaných dílčími inventarizačními komisemi závěrečnou inventarizační zprávu  
o provedené inventarizaci v termínu do: 30.1.2014 

- termín podání návrhu na vypořádání zúčtovatelných rozdílů do: 31.1.2014 
- termín vyúčtování zúčtovatelných rozdílů do: 31.1.2014 
- termín předložení návrhů na vyřazení včetně návrhů na likvidaci inventarizovaného 

majetku spolu s inventurními soupisy do: 31.1.2014 
 
Jmenované inventarizační komise byly dne 10.12.2013 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. 
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Nález: Namátkovou kontrolou byly shledány tyto nedostatky: 
Inventurní soupisy obsahují nesprávnou terminologii v návaznosti na § 30 odst. 7 písm. b) 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (IS uvádí „podpis osoby 
odpovědné za provedení inventarizace“, zákon uvádí „podpis osoby odpovědné za provedení 
inventury“).  
 
Citace: Zákon č. 563/1991 Sb., v platném znění, § 30 , odst. 7 

(7) Inventurní soupisy jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat 

a) skutečnosti podle odstavce 1, a to tak, aby bylo možno zjištěný majetek a závazky též jednoznačně určit, 

b) podpisový záznam osoby odpovědné za zjištění skutečností podle písmene a) a podpisový záznam osoby 

odpovědné za provedení inventury, 

c) způsob zjišťování skutečných stavů, 

d) ocenění majetku a závazků při periodické inventarizaci k rozvahovému dni nebo i k rozhodnému dni, pokud 

jej účetní jednotka stanovila, 

e) ocenění majetku a závazků při průběžné inventarizaci ke dni ukončení inventury nebo i k rozhodnému dni, 

pokud jej účetní jednotka stanovila,  

f) okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka, 

g) rozhodný den, pokud jej účetní jednotka stanovila, 

h) okamžik zahájení a okamžik ukončení inventury. 

 
Dále soupisy obsahují nesprávnou terminologii v návaznosti na § 8 odst. 2 písm. d) vyhlášky 
č. 270/2010 Sb., v platném znění (IS uvádí „zahájení inventarizace“ a „ukončení 
inventarizace“, vyhláška uvádí „zahájení inventury“ a „ukončení inventury“). U podpisů 
členů inventarizační komise není uveden okamžik připojení podpisového záznamu (§8 odst. 2 
vyhlášky č. 270/2010 Sb.). 
 
Citace: § 8 odst. 2 vyhlášky č. 270/2010 Sb., v platném znění 
§ 8 
Inventurní soupis a dodatečný inventurní soupis 
 (2) Inventurní soupisy a dodatečné inventurní soupisy obsahují pro naplnění ustanovení § 30 odst. 2 
zákona ve vztahu k předmětu účetnictví alespoň 
a) identifikační číslo vybrané účetní jednotky, 
b) uvedení rozsahu podle odstavce 1 včetně číselného a slovního značení podle směrné účtové osnovy, 
c) seznam příloh inventurního soupisu nebo dodatečného inventurního soupisu, 
d) v případě provádění průběžné inventarizace 
1. informaci, zda inventura zásob byla provedena podle druhů zásob, míst jejich uložení nebo hmotně 
odpovědných osob, 
2. celkovou výši ocenění majetku podle rozsahu inventurního soupisu v členění stanoveném vybranou účetní 
jednotkou, 
3. způsob stanovení ocenění inventarizačních rozdílů, 
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4. okamžik zahájení, okamžik ukončení inventury a okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy a provádí 
ocenění, 
e) v případě periodické inventarizace 
1. celkovou výši ocenění majetku, závazků, jiných aktiv a jiných pasiv v členění podle analytických nebo 
podrozvahových účtů, 
2. v případě, že inventurní evidence, která obsahuje skutečnosti nutné pro zjištění zúčtovatelných rozdílů, není 
uvedena v inventurním soupisu nebo dodatečném inventurním soupisu, nebo není uvedená v příloze, informaci, 
kde je tato inventurní evidence vedena a uložena, 
f) v případě dodatečného inventurního soupisu stavy celkové výše ocenění majetku, závazků, jiných aktiv a 
jiných pasiv uvedených v příslušném inventurním soupisu, 
g) v případě rozdílů zjištěných mezi jinými evidencemi a pomocnými evidencemi, které nelze odstranit do 
okamžiku ukončení inventarizace, nebo nebyla odsouhlasena výše pohledávek a závazků, obsahuje informaci o 
této skutečnosti, pokud není uvedena v příloze, 
h) jména osob, které jsou členy inventarizační komise, 
i) okamžik zahájení, okamžik ukončení inventury a v případě prvotní inventury také okamžik, ke kterému se 
zjišťují skutečné stavy, 
j) podpisové záznamy osob uvedených v § 30 odst. 2 písm. b) zákona s uvedením okamžiku připojení 
podpisového záznamu. 

 
Inventarizační zápisy o provedení dokladové inventarizace neobsahují IČ účetní jednotky 
v návaznosti na § 8 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 270/2010 Sb., v platném znění. Dále tyto 
zápisy neobsahují podpisový záznam osoby odpovědné za provedení inventury a u podpisů 
členů inventarizační komise není uveden okamžik připojení podpisového záznamu. 
 
Citace: § 8 odst. 2 vyhlášky č. 270/2010 Sb., v platném znění 
§ 8 
Inventurní soupis a dodatečný inventurní soupis 
 (2) Inventurní soupisy a dodatečné inventurní soupisy obsahují pro naplnění ustanovení § 30 odst. 2 zákona ve 
vztahu k předmětu účetnictví alespoň 
a) identifikační číslo vybrané účetní jednotky, 

… 
 
Doporučení: Inventarizaci majetku a závazků provádět v souladu se zákonem  
č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s vyhláškou  
č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení výše uvedeného zákona,  
pro některé vybrané účetní jednotky, a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci 
majetku a závazků, v platném znění. 
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I) Bilan ční kontinuita  
 
Předložené podklady: 
- Hlavní kniha sestavená k 31.12.2013 
- Hlavní kniha sestavená k 31.7.2014  
 
Vlivem změny účetní osnovy organizace, došlo u některých účtů k rozdělení.  
 
Bilanční kontinuita 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 31.7.2014  
- Bankovní výpis běžného účtu k 31.7.2014 
- Bankovní výpis účtu FKSP k 31.7.2014 
 
Byla provedena kontrola stavu účtů 241 a 243 v návaznosti na rozvahu k 31.7.2014. 
 
241 - Běžný účet 
 
Stav účtu 241 k 31.7.2014 ve výši 1 781 568,54 Kč se skládá: 
 

- bankovní výpis č. 2014/7 
- číslo účtu  181286596/0300 
- ve výši 1 781 568,54 Kč 
- účet je veden u Poštovní spořitelny, a.s.   

 
Bez závad 
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Účet 243 – FKSP 
 
Stav účtu 243 k 31.7.2014 ve výši 21 031,85 Kč se skládá: 
 

- bankovní výpis č. 2014/7 
- číslo účtu 181287150/0300  
- ve výši 21 031,85 Kč 
- účet je veden u Poštovní spořitelny, a.s.    

 
Bez závad. 
 
L) Srovnávací tabulky 
 
Předložené podklady: 

- Hlavní kniha sestavená k 31.7.2013 
- Hlavní kniha sestavená k 31.7.2014 

 
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. 
 
Výnosy 
 

Účet Stav k 31.7.2013 Stav k 31.7.2014 

602 - Výnosy z prodeje služeb 547 045,00 552 292,00 

604 - Výnosy z prodaného zboží 52 457,00 64 151,00 

662 – Úroky 8 264,12 7 633,65 

669 - Ostatní finanční výnosy  16 950,80 21,00 

672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 4 636 783,31 4 664 195,98 

Výnosy celkem 5 261 500,23 5 288 293,63 

 
Výnosy se proti loňskému roku navýšily o 26 793,40 Kč. Toto navýšení je především 
ovlivněno účtem 672 – Výnosy z vybraných místních vládních institucí z transferů, který se 
navýšil o 27 412,67 Kč. 
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Náklady  
 

Účet Stav k 31.7.2013 Stav k 31.7.2014 

501 - Spotřeba materiálu 499 664,13 507 969,67 

502 - Spotřeba energie 251 619,00 299 642,00 

504 - Prodané zboží 52 457,00 64 151,00 

511 - Opravy a udržování 81 294,20 89 959,64 

512 – Cestovné 6 971,00 17 954,00 

518 - Ostatní služby 163 291,73 162 778,14 

521 - Mzdové náklady 3 264 833,00 3 297 745,00 

524 - Zákonné sociální pojištění 1 093 653,00 1 095 316,00 

527 - Zákonné sociální náklady 32 207,00 32 347,00 

541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 110,00 

549 - Ostatní náklady z činnosti 17 677,00 18 603,00 

551 - Odpisy dlouhodobého majetku 16 508,31 14 149,98 

558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku 39 991,00 246 319,00 

569 - Ostatní finanční náklady 0,00 110,50 

Náklady celkem 5 520 166,37 5 847 154,93 

 
Náklady se proti loňskému roku navýšily o 326 988,56 Kč. Toto navýšení je především 
ovlivněno účtem 558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku, který se navýšil  
o 206 328,00 Kč. 
 
Pohledávky 
 

Účet Stav k 31.7.2013 Stav k 31.7.2014 

311 – Odběratelé 12 750,00 1 213,00 
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy 351 680,00 350 200,00 
348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 900 000,00 700 000,00 
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky 25 804,00 - 12 094,00 
381 - Náklady příštích období 19 016,50 19 529,00 
388 - Dohadné účty aktivní 3 740 808,00 3 946 507,00 

Pohledávky celkem 5 050 058,50 5 005 355,00 
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Pohledávky se proti loňskému roku snížily o 44 703,50 Kč. Toto snížení je především 
ovlivněno účtem 348 – Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi, který se 
snížil o 200 000,00 Kč. 
 
Závazky 
 

Účet Stav k 31.7.2013 Stav k 31.7.2014 

321 – Dodavatelé - 2 046,10 223,17 
331 – Zaměstnanci 370 879,00 376 669,00 
336 - Sociální zabezpečení 208 510,00 149 572,00 
337 - Zdravotní pojištění 0,00 64 111,00 
342 - Jiné přímé daně 45 437,00 47 934,00 
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 4 744 800,00 4 773 800,00 
378 - Ostatní krátkodobé závazky - 12 264,61 105,70 
384 - Výnosy příštích období 791 666,69 950 000,02 
389 - Dohadné účty pasivní 0,00 35 000,00 
472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 807 012,00 807 012,00 

Závazky celkem 6 954 093,98 7 204 426,89 

 
Závazky se proti loňskému roku navýšily o 250 332,91 Kč. Toto navýšení je především 
ovlivněno účtem 384 – Výnosy příštích období, který se navýšil o 158 333,33 Kč. 
 
Majetek 
 

Účet 
Stav 

k 31.7.2013 Přírůstky Úbytky 
Stav 

k 31.7.2014 

018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 187 884,80 11 979,00 0,00 199 863,80 

021 - Stavby 21 096,00 0,00 0,00 21 096,00 

022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hm. mov. věcí 283 001,00 0,00 0,00 283 001,00 

028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3 668 449,53 195 408,92 0,00 3 863 858,45 

078 - Oprávky k drobnému DNM - 187 884,80 0,00 11 979,00 - 199 863,80 
082 - Oprávky k samost. hm. mov. věcem a souborům hmot. 
movitých věcí - 169 800,14 0,00 25 941,63 - 195 741,77 

088 - Oprávky k drobnému DHM - 3 668 449,53 0,00 195 408,92 - 3 863 858,45 

Celkem 134 296,86 207 387,92 233 329,55 108 355,23 
 
Majetek se proti loňskému roku snížil o 25 941,63 Kč. Toto snížení je ovlivněno odpisy. 
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Zásoby 
 

Účet Stav k 31.7.2013 Stav k 31.7.2014 

112 - Materiál na skladě 45 395,95 62 656,33 

Celkem 45 395,95 62 656,33 

 
Zásoby se proti loňskému roku navýšily o 17 260,38 Kč (potraviny na skladě).  

 
Fondy 

 

Účet Stav k 31.7.2013 Stav k 31.7.2014 

401 - Jmění účetní jednotky 154 535,62 128 593,99 

416 – Fond reprodukce majetku, investiční fond 281 468,97 279 110,64 

Celkem 436 004,59 407 704,63 

 
Fondy se proti loňskému roku snížily o 28 299,96 Kč. Toto snížení je především ovlivněno 
účtem 401 – Jmění účetní jednotky, který se snížil o 25 941,63 Kč. 
 
 
Kontrolovaná oblast: Bod 5. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 
 
A) Dohody o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách 
 
Předložené podklady: 
- Dohoda o odpovědnosti, uzavřená dne 2.1.2014 s panem Jiřím Maternou 
- Dohoda o odpovědnosti, uzavřená dne 2.1.2014 s paní Petrou Holmanovou 
 
1) Dohoda o odpovědnosti, uzavřená dne 2.1.2014 s panem Jiřím Maternou 
 
Zaměstnavatel: Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín 
   IČ: 750 17 075 
   Se sídlem: K. H. Borovského 99, 507 03  Vysoké Veselí 
   Zastoupený: Mgr. Eliškou Hvězdovou, ředitelkou 
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Zaměstnanec:  Jiří Materna 
   Datum narození: 24.10.1990 
   Bytem: Heřmanice, 569 24  Nová Paka 
   Funkce: školník 
 
Předmětem dohody je odpovědnost zaměstnance za svěřené prostředky k vyúčtování, kterými 
jsou prostředky ve skladu čistících prostředků ZŠ ve výši 7 011,48 Kč. 
 
Datum uzavření: 2.1.2014 
 
Součástí dohody je inventurní soupis výše uvedených prostředků. 
 
Bez závad. 
 
2) Dohoda o odpovědnosti, uzavřená dne 2.1.2014 s paní Petrou Holmanovou 
 
Zaměstnavatel: Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín 
   IČ: 750 17 075 
   Se sídlem: K. H. Borovského 99, 507 03  Vysoké Veselí 
   Zastoupený: Mgr. Eliškou Hvězdovou, ředitelkou 
 
Zaměstnanec:  Petra Holmanová 
   Datum narození: 24.1.1985 
   Bytem: 507 03  Vysoké Veselí 290 
   Funkce: hospodářka 
 
Předmětem dohody je odpovědnost zaměstnance za svěřené prostředky k vyúčtování, kterými 
jsou prostředky v pokladně ve výši 7 361,00 Kč. 
 
Datum uzavření: 2.1.2014 
 
Součástí dohody je inventurní soupis výše uvedených prostředků. 
 
Bez závad. 
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B) Cestovní náhrady 
 
B 1.1 Směrnice 
 
Předložené podklady: 

- Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad s účinností od 1.6.2008 
- Tisková zpráva z MPSV 

 
Předložená směrnice je zpracovaná v souladu s platnými právními předpisy. 
 
Bez závad. 
 
B 1.2 Cestovní příkazy 
 
Předložené podklady: 

- Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad s účinností od 1.6.2008 
- Cestovní příkaz Mgr. Hvězdové Elišky ve výši 1 369,00 Kč ze dne 24.6.2014 
- Technický průkaz č. UE 058844 vozidla registrační značky č. 6H02854 

 
Nález: Zaměstnanec jel na pracovní cestu vlastním osobním autem. Kontrolou výpočtu 
náhrady za použití vlastního osobního auta bylo zjištěno, že průměrná spotřeba paliva  
při použití osobního auta byla vypočtena aritmetickým průměrem, přičemž v TP je uvedeno 
označení Evropského společenství (ES). V tomto případě měla být použita pouze poslední 
hodnota spotřeby paliva z TP vozidla. Při výpočtu za použití nesprávné hodnoty průměru 
spotřeby paliva vznikl Mgr. Elišce Hvězdové přeplatek v celkové výši 33,00 Kč. 
 
Doporučení: Při použití osobního vozidla na pracovní cestě použít postupovat dle výše 
popsaného výpočtu. 
 
C) Dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí  
 
Účetní jednotka k datu kontroly nemá uzavřenou žádnou dohodu o odpovědnosti za ztrátu 
svěřených věcí. 
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Kontrolovaná oblast: Bod 8. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
 
A) Nájemní smlouvy  
 
Účetní jednotka za rok 2014 k datu kontroly nemá uzavřenou žádnou nájemní smlouvu. 
 
B) Smlouva o výpůjčce  
 
Účetní jednotka za rok 2014 k datu kontroly nemá uzavřenou žádnou smlouvu o výpůjčce. 
 
D) Kupní smlouvy 
 
Účetní jednotka za rok 2014 k datu kontroly nemá uzavřenou žádnou kupní smlouvu. 
 
E) Darovací smlouvy 
 
Účetní jednotka za rok 2014 k datu kontroly nemá uzavřenou žádnou darovací smlouvu. 
 
F) Smlouvy o dílo 
 
Účetní jednotka za rok 2014 k datu kontroly nemá uzavřenou žádnou smlouvu o dílo. 
 
G) Smlouvy o reklamě 
 
Účetní jednotka za rok 2014 k datu kontroly nemá uzavřenou žádnou smlouvu o reklamě. 
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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: 23 

 
Poučení: Proti tomuto protokolu může kontrolovaná osoba  podat podle § 13 zákona  
č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, v platném znění písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě  
15 dnů ode dne doručení protokolu o  kontrole. 

 
K nápravě nedostatků příjme statutární orgán nápravná opatření podle termínu stanoveného 
zřizovatelem nebo do následné kontroly. 
 
Kontrolní orgán: 
 
……………………………………. 
Za kontrolní orgán: Ing. Karel Ondrášek 

 

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

 

……………………………………. 
Za kontrolní orgán: Bc. Magdaléna Vlková 

 

 
 
Datum vyhotovení: 12.9.2014 
 


