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Informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2019 

ve smyslu § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) 
  
  

Interní audit je v případě městyse Stádlec nahrazen v souladu s ust. § 29 odst. 5 zákona  
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole (v platném znění) výkonem veřejnoprávní kontroly. 
  
V souladu s příslušným ustanovením zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném 
znění a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) provádí městys Stádlec 
veřejnosprávní kontrolu u příspěvkové organizace zřízené městysem Stádlec - Základní škola 
a mateřská škola Stádlec, Stádlec 128, IČ: 725 45 526 (dále jen PO). 
 
Kontrolované období: 2018. 
 
Předmět kontroly: a) kontrola plnění Nápravných opatření z minulé kontroly; 

b) kontrola provádění finanční kontroly u PO. 
 
Kontrolní zjištění:   
ad. a) Nápravné opatření – dodržovat ustanovení §§ 1958 – 1967 zák. č. 89/2012 Sb., 

(občanský zákoník):  nedodržena splatnost u zálohových plateb vodného; 
 Nápravné opatření – stanovit odpovědnou osobu za vedení evidence majetku, 

zavést jednotný  systém evidence majetku: nebylo realizováno z důvodu 
nákupu softwaru a přechodem na vedení účetnictví zaměstnancem školy až od 
1.1.2020. 

 Nápravné opatření – zpracovat samostatný Plán inventur v souladu  
s § 5 vyhlášky 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků: nesplněno, 
plán přílohou Směrnice k inventarizaci. 

Ad. b)  Účetní doklady nejsou označeny doložkou s razítkem s vyznačením druhu 
kontroly a podpisy příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní. 

 U náhodně vybraných finančních operací nebyl předložen doklad o následné 
kontrole. 

Nápravná opatření: 
 Doporučeno používat doložku  (razítko) uvedenou ve směrnici Vnitřní 

kontrolní systém, pro kontrolu před vznikem závazku využít tzv. limitovaný 
příslib, u ostatních plateb, kdy částka přesáhne 5.000,- vystavit objednávku, 
kterou zkontroluje a podepíše správce rozpočtu. V tomto znění upravit 
směrnici. 

Kontrolující:  
 Mgr. Alena Kršková, vedoucí kontrolní skupiny. 


