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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 Odry a vedoucího kontroly, starosty 

Ing. Libora Helise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrolovaný subjekt:   Základní škola Odry, Komenského  

6, příspěvková organizace 

 

Zřizovatel:     Město Odry 
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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 Odry a vedoucího kontroly, starosty Ing. Libora Helise 

 

Kontrolovaná organizace:        název: Základní škola Odry, Komenského 6, příspěvková  

organizace 

           adresa: Komenského 6, 742 35 Odry 

           IČ: 008 48 191 

  pověřený zástupce: Mgr. Radek Hendrych, ředitel 

  telefon: 556 730 237 

  e-mail: zsokom@seznam.cz  

  webové stránky: komenska.com   

  hlavní účel: vzdělávání 

 

Zřizovatel:  obec: Město Odry 

   starosta: Ing. Libor Helis 

   adresa: Masarykovo náměstí 25, 742 35 Odry 

   IČ: 002 98 221 

   telefon: 556 768 100 

   e-mail: paprskarova@odry.cz  

 

Předmět kontroly: Kontrola roku 2019: 

1) Využití fondů 

2) Bilanční kontinuita  

3) Stavy účtů  

4) Cestovní náhrady 

5) Nájemní smlouvy  

6) GDPR 

7) Zveřejnění účetní závěrky 

8) Rozpočet 

9) Smlouvy o dílo 

10) Smlouvy o výpůjčce 

11) Smlouvy o reklamě 

12) Darovací smlouvy 

 

Časový plán kontroly: 

- datum provedení kontroly: 16.4.2019 

- kontrolované období: přelom roku 2018/2019, rok 2019 

 

 

 

mailto:zsokom@seznam.cz
mailto:paprskarova@odry.cz
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Složení kontrolní skupiny: 

Osoba pověřená zřizovatelem: 

Ing. Martina Paprskářová, vedoucí finančního odboru města Odry, osoba pověřená 

 

Osoby přizvané: 

Ing. Karel Ondrášek, daňový poradce ev. č. 1662 

JUDr. et Bc. Milan Ondrášek, zaměstnanec daňového poradce 

Bc. Adam Ondrášek, zaměstnanec daňového poradce 

 

Důvod přizvání osob přizvaných: Na základě uzavřené smlouvy mezi městem Odry  

a společností ON-OK, a.s., Libina. 

 

Kontrola byla zahájena předložením pověřením dne: 16.4.2019 

 

Kontrola je provedená namátkovým způsobem. 

 

Data o kontrolované organizaci: 

- název organizace: Základní škola Odry, Komenského 6, příspěvková organizace 

- zřízena kdy: 22.2.2001  

- hlavní předmět: 

o Poskytování základního vzdělání žákům dle ust. §44 a násl. zákona  

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcími 

předpisy ke školskému zákonu. 

o Zabezpečení výchovy a vzdělávání žáků s takovými rozumovými nedostatky, 

pro které se nemohou s úspěchem vzdělávat v základní škole, ani ve speciální 

základní škole, dále zabezpečuje výchovu a vzdělávání obtížně 

vzdělavatelných žáků způsobem přiměřeným jejich postižení 

o Poskytování zájmového vzdělávání 

o Výchovně vzdělávací, sportovní a zájmová činnost v době mimo vyučování, 

zejména pak ve školských zařízeních 

o Činnost zařízení školního stravování 

o Závodní stravování zaměstnanců škol 

- doplňková činnost: 

o hostinská činnost 

o výroba obchod a služby:  

 realitní činnost, správa a údržba nemovitostí 

 pronájem a půjčování věcí movitých 

 vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací 

práce 

 mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně 

lektorské činnosti 

 provozování kulturních, kulturně - vzdělávacích a zábavních zařízení, 

pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek 

prodejních a odborných akcí  

 provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování 

sportovní činností 
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- forma majetku: výpůjčka 

 

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 se 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.“), 

- 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 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.“) 
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- Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinností některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (zákon o registru smluv) 

(dále jen „zákon o kontrole č. 340/2015 Sb.,“) 

- Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon  

č. 134/2016 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 2019 

 

1) Využití fondů 

 

a) Krytí fondů a dodržení rozpočtových pravidel 

 

Předložené podklady: 

- Rozvaha sestavená k 31.12.2018  

- Rozvaha sestavená k 31.3.2019  

 

- kontrola k 31.12.2018 

 

Byla provedena namátková kontrola krytí fondů a dodržení rozpočtových pravidel 

v návaznosti na rozvahu k 31.12.2018 zejména na vyhlášku 410/2009 Sb., v platném znění,  

§ 66, odst. 8. 

 

Účelové zdroje a prostředky: (v Kč) 

Účet 411 (FO)  80 268,09 

Účet 413  197 100,27 

Účet 414  1 166 107,92 

Účet 416 (FRM)   761 747,07 

Účet 331                                 1 559 564,00 

Účet 333                                 0,00 

Účet 336 609 581,00 

Účet 337 261 381,00 

Účet 338 0,00 

Účet 342 188 607,00 

Celkem 4 824 356,35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krytí finančním majetkem:  

Účet 241                     4 721 352,07 

Účet 261                   39 587,00 

Účet 263 0,00 

Celkem      4 760 939,07 

  

Rozdíl -63 417,28 
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Nález: Dle konstatování účetní organizace bylo sděleno, že ve spolupráci s městem se pracuje 

na narovnání fondu (414) na skutečnost (nižší částku než je uvedeno v rozvaze). 

 

- kontrola k 31.3.2019 

 

Byla provedena namátková kontrola krytí fondů a dodržení rozpočtových pravidel 

v návaznosti na rozvahu k 31.3.2019 zejména na vyhlášku 410/2009 Sb., v platném znění,  

§ 66, odst. 8. 
  

Účelové zdroje a prostředky: (v Kč) 

Účet 411 (FO)  80 268,09 

Účet 413  186 551,50 

Účet 414  0,00 

Účet 416 (FRM)   785 693,07 

Účet 331                                 1 632 725,00 

Účet 333                                 0,00 

Účet 336 634 143,00 

Účet 337 273 160,00 

Účet 338 0,00 

Účet 342 211 585,00 

Celkem 3 804 125,66 

 

Krytí finančním majetkem:  

Účet 241                     7 763 506,33 

Účet 261                   19 149,00 

Účet 263 0,00 

Celkem      7 782 655,33 

 

Rozdíl     + 3 978 529,67 

 

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

kryty. 

 

Bez závad. 

 

 

 

 

 

b) Fond kulturních a sociálních potřeb 
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Byla provedena kontrola odsouhlasení okruhu fondu kulturních a sociálních potřeb 

k 31.3.2019. 

 

Předložené podklady: 

- Bankovní výpisy k datu 31.3.2019 

- Dohledaný rozdíl v okruhu FKSP k 31.3.2019 

 

Okruh FKSP 

Zůstatek účtu 412 je k 31.3.2019 ve výši  1 150 685,15 Kč 

Zůstatek účtu 243 je k 31.3.2019 ve výši     931 304,74 Kč 

Rozdíl je ve výši         219 380,41 Kč 

 

Výše uvedený rozdíl je tvořen: 

- Nesplacené půjčky FKSP k 31.3.2019  170 290,43 Kč 

- Nesplacené půjčky FKSP za 3/2019    10 200,00 Kč 

- Příděl FKSP za 3/2019      40 366,00 Kč 

- Poplatky + úroky FKSP k 31.3.2019    - 1 376,02 Kč 

Celkem      219 480,41 Kč                 

 

Rozdíl ve výši 100,- Kč je tvořen penzijním připojištěním, proúčtovaným v měsíci dubnu. 

 

Kontrolou bylo zjištěno, že účetní jednotka tvoří fond kulturních a sociálních potřeb v souladu 

s § 33 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, a že o něm účtuje v souladu se zákonem  

č. 563/1991 Sb., v platném znění a ČÚS č. 704, ve věcné a časové souvislosti na základě 

předpisu. 

 

Bez závad. 
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2) Bilanční kontinuita  

 

Byla provedena namátková kontrola bilanční kontinuity. 

 

Předložené podklady: 

- Rozvaha sestavená k 31.12.2018  

- Rozvaha sestavená k 31.3.2019  

 

Kontrolou bilanční kontinuity bylo zjištěno, že návaznost koncových stavů účtů na počáteční 

stavy účtů roku 2018/2019 byla dodržena v souladu s § 7 zákona č. 563/1991 Sb.,  

o účetnictví, v platném znění. 

 

Bez závad. 

 

3) Stavy účtů  

 

Předložené podklady: 

- Rozvaha sestavená k 31.3.2019  

- Bankovní výpisy k datu 31.3.2019 

 

Byla provedena kontrola stavu účtů 241 a 243 v návaznosti na rozvahu k 31.3.2019. 

 
Účet 241 - Běžný účet 

 

Stav účtu 241 k 31.3.2019 ve výši 7 763 506,33 Kč se skládá: 

 

- bankovní výpis č. 65  

- číslo účtu 22533801/0100 

- ve výši 7 763 506,33 Kč 

- účet je veden u Komerční banky, a. s. 

 

Bez závad. 

 

Účet 243 - Účet FKSP 

 

Stav účtu 243 k 31.3.2019 ve výši 931 304,74 Kč se skládá: 

 

- bankovní výpis č. 003 

- číslo účtu 1765077389/0800 

- ve výši 931 304,74 Kč 

- účet je veden u České spořitelny, a.s. 

 

Bez závad. 
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Stavy účtu jsou v souladu s §7 a §8 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. 

 

4) Cestovní náhrady 

 

a) Směrnice 

 

Předložené podklady: 

- Vnitřní směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad, s účinností od 1.1.2019 

 

Předložená směrnice je zpracovaná v souladu s ustanoveními § 151 a násl. zákona  

č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a aktuální vyhláškou  

MPSV ČR. 

 

Bez závad. 

 

5) Nájemní smlouvy  

 

Byla provedena namátková kontrola nájemních smluv. 

 

Předložené podklady: 

- Nájemní smlouva o nájmu bytu, uzavřená dne 1.4.2019 s panem Bc. T. Kubíčkem 

 

Pronajímatel: Základní škola Odry, Komenského 6, příspěvková organizace 

  Se sídlem: Komenského 6, Odry 742 35 

  IČ: 008 48 191 

  Zastoupený: Mgr. Radkem Hendrychem, ředitelem školy 

 

Nájemce: Bc. T. Kubíček 

  Datum narození: uvedeno 

  Bytem: uvedeno 

 

Předmětem smlouvy je přenechání bytové jednotky č. 2 nacházející se budově s č.p. 595  

na ulici Komenského v Odrách. Byt se sestává ze dvou pokojů, kuchyně, předsíně, koupelny  

a WC a dalších zařízení a základního příslušenství.  

 

Účelem nájmu je zajištění bytových potřeb nájemce. 

 

Nájem se sjednává na dobu určitou, a to od 1.4.2019 po dobu trvání PP. 

 

Výše nájmu je sjednána ve výši nájemného a vodného za jeden měsíc. Tato je uvedena  

ve výpočtovém listě. 
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Datum uzavření: 1.4.2019 

 

Předložená smlouva je uzavřena v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., NOZ, 

v platném znění. 

 

Bez závad. 

 

6) GDPR 

 

Předložené podklady: 

- Webový odkaz na zveřejněné informace tykající se oblasti GDPR: 

http://komenska.com/?page_id=26702  

 

Kontrolou bylo zjištěno, že organizace má jmenovaného pověřence pro ochranu osobních 

údajů. 

 

Kontrolou bylo zjištěno, že organizace má jmenovaného pověřence pro ochranu osobních 

údajů a dále, že informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na webových stránkách 

organizace. 

 

Bez závad.   

 
7) Zveřejnění účetní závěrky 

 

Předložené podklady: 

- Webový odkaz na Veřejný rejstřík a Sbírku listin: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-

$firma?ico=00848191&jenPlatne=PLATNE&polozek=50&typHledani=STARTS_WITH 

 

Byla provedena kontrola zveřejnění účetní závěrky ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin.  

 

Kontrolou bylo zjištěno, že organizace není zapsaná v obchodím rejstříku a tím se na ni 

nevztahuje povinnost zveřejňovat účetní závěrku ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin. 

          

Bez závad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://komenska.com/?page_id=26702
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?ico=00848191&jenPlatne=PLATNE&polozek=50&typHledani=STARTS_WITH
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?ico=00848191&jenPlatne=PLATNE&polozek=50&typHledani=STARTS_WITH
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8) Rozpočet 

 

a) Střednědobý výhled rozpočtu 

 

Předložené podklady: 

- Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu sestaveného na období let 2019 - 2021 

- Střednědobý výhled rozpočtu sestavený na období let 2019 - 2021 

- Webový odkaz: http://komenska.com/?p=20697 

- Webový odkaz na výpis z usnesení ze zasedání Rady města Odry ze dne 6.12.2017 

dostupný z: http://www.odry.cz/assets/File.ashx?id_org=10908&id_dokumenty= 

445959. 

 

Předložený střednědobý výhled rozpočtu byl schválen zřizovatelem dne 6.12.2017. 

 

Schválený střednědobý výhled rozpočtu byl zveřejněn na stránkách organizace od 14.12.2017 

doposud. 

 

Střednědobý výhled rozpočtu byl sestaven a schválen v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., 

v platném znění. 

 

Bez závad. 

 

b) Rozpočet pro rok 2019 

 

Předložené podklady: 

- Návrh rozpočtu organizace na rok 2019  

- Rozpočet organizace sestavený na rok 2019 

- Webový odkaz: http://komenska.com/wp-content/uploads/2018/11/Rozpocet 

ZS_Odry_Komenskeho_2019.pdf 

- Webový odkaz na výpis z usnesení ze zasedání Rady města Odry ze dne 12.12.2018 

dostupný z: http://www.odry.cz/assets/File.ashx?id_org=10908&iddokumenty= 

450287 

 

Návrh Rozpočtu organizace na rok 2019, byl zveřejněn na úřední desce v době od 22.11.2018. 

 

Předložený Rozpočet pro rok 2019 byl schválen zřizovatelem dne 12.12.2018. 

 

Schválený Rozpočet na rok 2019 byl zveřejněn na stránkách organizace od 11.1.2019  

doposud. 

 

Rozpočet organizace byl sestaven a schválen v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., 

v platném znění. 

 

Bez závad. 

 

http://komenska.com/?p=20697
http://www.odry.cz/assets/File.ashx?id_org=10908&id_dokumenty=%20445959
http://www.odry.cz/assets/File.ashx?id_org=10908&id_dokumenty=%20445959
http://komenska.com/wp-content/uploads/2018/11/Rozpocet%20ZS_Odry_Komenskeho_2019.pdf
http://komenska.com/wp-content/uploads/2018/11/Rozpocet%20ZS_Odry_Komenskeho_2019.pdf
http://www.odry.cz/assets/File.ashx?id_org=10908&iddokumenty=%20450287
http://www.odry.cz/assets/File.ashx?id_org=10908&iddokumenty=%20450287
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9) Smlouvy o dílo 

 

Účetní jednotka k datu kontroly nemá uzavřenou žádnou novou smlouvu o dílo. 

 

10) Smlouvy o výpůjčce 

 

Účetní jednotka k datu kontroly nemá uzavřenou žádnou novou smlouvu o výpůjčce. 

 

11) Smlouvy o reklamě 

 

Účetní jednotka k datu kontroly nemá uzavřenou žádnou novou smlouvu o reklamě. 

 

12) Darovací smlouvy 

 

Byla provedena namátková kontrola darovacích smluv. 

 

Předložené podklady: 

- Darovací smlouva, uzavřená dne 12.3.2019 se společností Semperflex Optimit, s.r.o., Odry 

- Webový odkaz na OR (online) dostupný z: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-

firma.vysledky?subjektId=654019&typ=PLATNY 

 

Dárce:  Semperflex Optimit, s.r.o. 

  IČ: 264 25 173 

  Se sídlem:  Vítkovská 391/29, 742 35 Odry 

  Osoba zastupující: Ing. Daniel Pazdírek, jednatel 

 

Obdarovaný: Základní škola Odry, Komenského 6, příspěvková organizace 

  Se sídlem: Komenského 6, Odry 742 35 

  IČ: 008 48 191 

  Zastoupený: Mgr. Radkem Hendrychem, ředitelem školy 

 

Předmětem smlouvy je finanční dar ve výši 20 000,- Kč. 

 

Datum uzavření: 12.3.2019 

 

Předložená smlouva je uzavřena v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění. 

 

Bez závad. 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=654019&typ=PLATNY
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=654019&typ=PLATNY
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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: 14 

 

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. 

 

S tímto protokolem byl dne 16.4.2019 seznámen ředitel organizace Mgr. Radek Hendrych. 

 

Za kontrolovaný subjekt:      

      

…………………………………………… 

Mgr. Radek Hendrych, ředitel  

 

 

Za kontrolní orgán: 

 

……………………………………………… 

Ing. Martina Paprskářová, VFO města Odry, osoba pověřená: 

 

……………………………………………… 

Ing. Karel Ondrášek, osoba přizvaná: 

 

……………………………………………… 
JUDr. et Bc. Milan Ondrášek, osoba přizvaná:  

 

……………………………………………… 

Bc. Adam Ondrášek, osoba přizvaná 

 

 

 

Datum vyhotovení: 16.4.2019 

 


