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1. Úvod 

Veřejnosprávní kontrolu hospodaření za období roku 2017 v příspěvkové organizaci Mateřská 
škola Zdechovice, okres Pardubice, IČO 60156660 se sídlem 533 11 Zdechovice 157 (dále jen 
„MŠ“) jsme provedli podle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve znění pozdějších 
předpisů. 

Kontrola byla provedena na místě dne 26.3.2018 jako kontrola následná. 

Za AV-AUDITING, spol. s r. o., Pardubice, oprávnění KA ČR č. 003 provedly kontrolu jako osoby 
přizvané podle § 6 Zákona o kontrole č. 255/2012 Sb., v platném znění: 

        Ing. Anežka Vojtěchová, auditor, oprávnění KAČR č. 274 

        Ing. Eva Adamcová, asistent auditora, ev. č. KA ČR 4405 
 
Za kontrolovanou organizaci jednaly a dokumenty předkládaly: 

 Zdeňka Černá, ředitelka mateřské školy 

 Jana Šejnová, účetní 

Kontrola byla výběrovým způsobem zaměřena na: 

 hospodaření  organizace podle rozpočtu   

 odstranění nedostatků z minulé kontroly  

 vedení účetnictví, průkaznost a správnost účetních případů 

 průkaznost a věcná správnost významných zůstatků rozvahových  účtů 
k 31.12.2017 – inventury majetku fyzické a inventury dokladové 

 sestavení účetní závěrky k 31.12.2017, kontrola její správnosti a průkaznosti 

Kontrola byla provedena v rozsahu dle smlouvy o kontrolní činnosti č. 236/KČ/2018. 

Kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena: sdělení požadavku na předložení dokumentů o 
rozpočtu roku 2017 a jeho plnění a předložení inventur k 31.12.2017  

Datum úkonu zahajujícího kontrolu:  26.3.2018 

Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu o kontrole: 

analýza podkladů ukládaných do spisu o kontrole 

Datum posledního kontrolního úkonu: 6.4.2018 

2. Schválení účetní závěrky za rok 2016 

Byl předložen dopis od zřizovatele ze dne 28. 6. 2017 s informací o schválení účetní závěrky za 
rok 2016, schválení hospodaření příspěvkové organizace, schválení hospodářského výsledku. 
Dle tohoto schválení zřizovatel organizace schvaluje účetní závěrku za r. 2016 včetně čerpání 
provozních prostředků příspěvkové organizace MŠ Zdechovice na r. 2017 v podrobném členění 
dle zdrojů jejich financování.  

ZO schvaluje HV za rok 2016 PO MŠ Zdechovice a jeho rozdělení, a to: rezervní fond (účet 413) 
ve výš 7 110, 60 Kč a fond odměn (účet 411) ve výši 28 437 Kč. Dále byl předložen Protokol o 
schválení účetní závěrky za r. 2016 dle vyhlášky č. 220/2013 Sb. zastupitelstvem dne 26. 6. 
2017. 

Nebyly zjištěny nedostatky, schválení proběhlo v souladu s požadavky stanovenými 
vyhláškou č. 220/2013 Sb. 

(Schválení účetní závěrky vč. protokolu převzato do spisu.) 
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3. Hospodaření organizace podle rozpočtu  

3.1. Rozpočet MŠ na rok 2017 

Na základě usnesení Zastupitelstva obce ze dne 20.3.2017 byl schválen rozpočet obce pro rok 
2017 a tím i příspěvek zřizovatele na provozní výdaje MŠ ve výši 986  tis. Kč. MŠ bylo toto 
oznámeno dopisem starosty obce dne 22.4.2017 (zal. ve spise). Současně byl pro MŠ schválen 
odpisový plán – odpisy ve výši 22 768 Kč (zal. ve spise). Informace od zřizovatele o schválení 
odpisového plánu obdržena rovněž dopisem ze dne 24. 3. 2017. První splátka provozního 
příspěvku ve výši 246 500 Kč byla na účet MŠ obcí odeslána dne 23.3.2017. Do té doby 
financovala MŠ své výdaje zčásti z dotace MŠMT prostřednictvím Pk na mzdy a z volných zdrojů 
z rezervního a investičního fondu. Důvodem pozdějšího zaslání bylo rozpočtové provizorium, 
podle kterého hospodařila začátkem roku 2017 obec Zdechovice. Závazné ukazatele pro MŠ 
nebyly zřizovatelem stanoveny.  Postup je obdobný jako v minulém roce. 

Z předloženého návrhu rozpočtu MŠ na rok 2017 je zřejmé, že rozpočet u příspěvkové 
organizace je  tvořen náklady i výnosy, rozdíl je plánovaný příspěvek na rok. Dle paní 
účetní nebyl v roce 2017 nijak upravován. Rozdíl mezi náklady a výnosy činí 986 tis. Kč, ve 
stejné výši byl také schválen příspěvek z rozpočtu obce. 

Pokud jde o mzdové náklady, jsou financovány z větší části z prostředků SR prostřednictvím 
KrÚ, a to ve výši 1 393 507 Kč a zčásti z obecního úřadu ve výši 472 tis. Kč, k tomu jsou také 
pokryty z OÚ výdaje na zákonné odvody a na tvorbu FKSP celkem 132 tis. Kč. Z prostředků 
obecního úřadu se hradí mzdy především provozních pracovníků. 

Návrh rozpočtu k čerpání příspěvku zřizovatele má podle našeho názoru dostatečnou 
strukturu, je sestaven podle účtů účtové osnovy, a proto se snadno vyhodnocuje 
skutečnost Jen je nutné uvést do návrhu rozpočtu alespoň v celkové výši rozpočet 
nákladů hrazených ze SR. 

3.2. Plnění novely zákona 250/2000 Sb. 

Z § 28: (Znění účinné od 1.1.2017): 

 

28 (1) Příspěvková organizace sestavuje rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které 
schvaluje její zřizovatel. 
 

 §28 (2) Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok, jímž se 
řídí financování činnosti příspěvkové organizace. Rozpočtový rok je shodný s kalendářním 
rokem. 

 

 §28 (3) Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na 
nejméně 2 roky následující po roce, na který je sestavován rozpočet. Obsahuje předpokládané 
náklady a výnosy v jednotlivých letech 

Rozpočet příspěvkové organizace i střednědobý výhled mají obsahovat rozpočet všech 
nákladů a výnosů, to znamená i nákladů hrazených z dotace ze státního rozpočtu 
prostřednictvím KÚ, a také výnosů z pravidelně poskytovaných dotací ze SR. Rozpočet musí být 
pro přehlednost členěn na náklady a výnosy týkající se rozpočtu obce, náklady a výnosy týkající 
se jiných veřejných rozpočtů a náklady a výnosy celkem za organizaci. Takto má být předložen 
zřizovateli a zveřejněn. Zatím ale převládá v praxi, že se zveřejňuje jen rozpočet nákladů a 
výnosů hrazených z rozpočtů ÚSC.  

Střednědobý výhled MŠ obsahuje rovněž jen náklady a výnosy hrazené z příspěvku 
zřizovatele na roky 2018 a 2019 ve stejné výši, rozdílem je částka 986 tis. Kč 
(předpokládaný příspěvek obce). 

Střednědobý výhled v této podobě byl schválen Zastupitelstvem obce 20.3.2017, což bylo 
oznámeno Mateřské škole dne 24.3.2017. Jen upozorňujeme, že v roce 2018 je nevýznamná 
chyba 2 Kč, které si zřejmě nikdo nepovšiml.  
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ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTU A SD VÝHLEDU 

Předložen opis zveřejnění na ÚD obce z kterého vyplývá,  že schválený rozpočet na rok 2017 
byl vyvěšen 24.3. 2017 a bude zveřejněn do 30.6.2018. 

 
Střednědobý výhled byl umístěn na ÚD obce rovněž dne 24.3.2017 a má být zveřejněn do 

3030.6.2020. 
Zveřejnění střednědobého výhledu i rozpočtu řeší § 28a zákona 250/2000 Sb.: 

§28a (1) Příspěvková organizace zveřejní návrh střednědobého výhledu rozpočtu na 
svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem 
v místě obvyklým nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání zřizovatelem. 
Zveřejnění musí trvat až do schválení střednědobého výhledu rozpočtu. 

§28a (2) Příspěvková organizace zveřejní střednědobý výhled rozpočtu na svých 
internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v 
místě obvyklým do 30 dnů ode dne jeho schválení. Zveřejnění musí trvat až do schválení 
nového střednědobého výhledu rozpočtu. 

Ustanovení § 28a) odst. 1) nebylo dodrženo, neboť střednědobý výhled byl zveřejněn 
až po jeho schválení zastupitelstvem obce. 

 

 §28a (3) Příspěvková organizace zveřejní návrh rozpočtu na svých internetových stránkách, 
na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým nejméně 15 
dnů přede dnem zahájení jeho projednávání zřizovatelem. Zveřejnění musí trvat až do 
schválení rozpočtu. 

Toto ustanovení nebylo dodrženo. 
 

 §28a (4) Příspěvková organizace zveřejní rozpočet na svých internetových stránkách, na 
internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým do 30 dnů od 
jeho schválení. Zveřejnění musí trvat až do schválení rozpočtu na následující rozpočtový rok 

Schválený rozpočet byl zveřejněn včas a bude zveřejněn až do 30.6.2018 

Při zveřejnění rozpočtu je nutno rozlišit vyvěšení návrhů a vyvěšení již schváleného  
rozpočtu. Totéž platí i pro střednědobý výhled.  

 

  

 

3.3. Čerpání rozpočtu 

Dotace ze SR ve výši celkem 1 393 507 Kč Kč byla vyčerpaná ve výši 1 389 596 Kč. Důvodem je 
vrácení částky 3 551 Kč v průběhu roku, což je část ze zvýšení vyčerpaná v době dovolených 
v červenci. (přehled založen ve spise).  

Konečné vyúčtování čerpání rozpočtu obce je zpracováno tak, že v nákladech jsou obsaženy 
i náklady hrazené z dotace ze SR, která je pak vykázaná i jako příjem, takže zlepšený 
hospodářský výsledek je rozdílem nákladů a výnosů týkajících se obecního rozpočtu a za rok 
2017 činil 81 571,47 Kč.  

Čerpání příspěvku od obce je sestaveno dle analytických účtů nákladů (přehled převzat do 
spisu). Zůstatky analytických účtů z přehledu souhlasí se zůstatky účtů v obratové předvaze, 
jejichž náklady se hradí z rozpočtu obce.  

Mzdové náklady vč. povinných odvodů hrazené ze státního rozpočtu jsou uvedeny jednou 
částkou celkem. Uvedeny jsou také výdaje za potraviny a příjmy z prodeje potravin, rozdíl v Kč je 
hrazen z rozpočtu obce.     

Údaje v přehledu o celkovém  čerpání nákladů a o dosažených výnosech a zisku  obce 
souhlasí v součtech celkem s výkazem zisků a ztráty  sestaveným k 31.12.2017 (zal. ve 
spise). 
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4. Vedení účetnictví 

Pro kontrolu byl předložen účetní deník Mateřské školy za období roku 2017. 

Ke kontrole vybrány nákladové a výnosové účty organizace. 

Účet 501 (obrat 190 tis. Kč): 

Spotřeba potravin – účtována na účtu 501070. Souhlasí na obrat DAL 112. Celková 
hodnota 112 200,30 Kč. Spotřeba účtována za 11 měsíců. V srpnu nebylo o spotřebě 
účtováno a v červenci jen 2 tis. Kč z důvodu letního provozu MŠ. Dále provedeno 
zúčtování časového rozlišení na časopisy odebírané v roce 2017 a například nákup 
čistících prostředků, kancelářských potřeb, povlečení a ručníků pro děti a další. 

Účet 502 (obrat 94 tis. Kč): 

Zaúčtována dohadem spotřeba elektrické energie – viz. Inventura 389 (83 tis. Kč), 
dohadná položka na spotřebu vody.  

Dokladem 3007 provedeno zúčtování spotřeby vody, odvoz odpadu, osvětlení společných 
prostor za rok 2016 od Obce Zdechovice.  

Účet 511 (obrat 9 tis. Kč):  servis kanalizačního systému, oprava myčky 

Účet 518 (obrat 199 tis. Kč): 

Zaúčtována doprava autobusem na školní akce – doklady 3071 a 30126 

Ubytování dětí na škole v přírodě v termínu 21.5. – 26.5. 2017 v pensionu Mája. Celkem za 
32 000 Kč doklad 3063. 

Účet 549 (obrat 7 tis. Kč) 

Doklad 4005 zaúčtováno 549/241 v hodnotě 2 825 Kč platba pojistného Kooperativa – 
úrazové pojištění. V případě platby pojistného by měl být správně vytvořen předpis 
závazku  a následně vypořádat tento závazek úhradou z banky.  

Česká pojišťovna – pojištění podnikatelů a právnických osob – pojistný rok od 1.7.2017 do 
30.6.2018. Částka 3 000 Kč. Dle směrnice se časově rozlišují náklady od 3 tis. Kč- 
v pořádku.  

Účet 558 (obrat 51 tis. Kč) 

Obrat účtu souhlasí na obrat MD účtu 028 - DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK. Jedná 
se o nákup drobného majetku v hodnotě od 500 Kč do 40 tis. Kč. Tuto hranici má 
organizace upravenou Vnitřní organizační směrnicí pro zpracování účetnictví. Jedná se 
převážně o nákup hraček pro děti do tříd.  

Např. Na účet 558 (028) zaúčtován doklad 47, kterým se fakturuje dodávka a montáž 
podlahových krytin – koberce v hodnotě 15 967,77 Kč. Jelikož se nejedná o přilepený 
koberec, je správně účtováno na účet 558. 

Účet 649 (obrat 58 tis. Kč)  

 Převážně příjmovými doklady účtovány příspěvky rodičů na výlety, divadla a další akce 
mateřské školky.  V pořádku.  

Výsledkem kontroly účtování je jen  doporučení změny v postupu účtování u pojištění – 
účet 549, nedostatky v oblasti účtování dokladů na nákladové a výnosové účty nebyly 
shledány.  

5. Inventarizace majetku a závazků 2017 

5.1. Příprava a provedení inventur 

K zajištění procesu inventarizace v MŠ v roce 2017 platí Směrnice k inventarizaci účinná od 
1.11.2011, vydaná ředitelkou p.o. Směrnice řeší legislativní rámec inventarizací, vysvětluje pojmy 
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používané v rámci inventarizací apod. Inventarizační komise je vždy jmenovaná rovněž do 
 30.11. a je nejméně dvoučlenná. 

Plán inventur pro rok 2017: 

Pro inventury majetku jsou vyhlášeny inventarizační položky a zároveň je uveden seznam 
inventurních soupisů, které budou zpracovány. Inventury budou provedeny k 31.12.2017, a to 
fyzické i dokladové. Inventarizační komise je stanovena v počtu 5 osob, předsedkyní je Eliška 
Trojanová (zal. do spisu). 

Pro jednotlivé druhy majetku jsou v plánu  stanovené termíny, ve kterých budou inventury 
probíhat, u majetku to je od 21.12.2017 do 2.1.2018, zpracování soupisů bude ukončeno do 
10.1.2018. 

O výsledku inventarizace byla vyhotovena Inventarizační zpráva, a to 14.1.2018. Komise v ní 
konstatovala, že skutečný stav majetku a závazků, ostatních aktiv a pasiv odpovídá stavu 
v účetnictví, rozdíly nebyly zjištěny (zal. do spisu). Podle § 1 vyhlášky č. 270/2010 Sb. o 
inventarizaci majetku a závazků v platném znění písm. e) se rozumí inventarizační zprávou 
shrnutí všech podstatných skutečností o všech provedených inventurách, o zúčtování inv. 
rozdílů, které jsou zúčtovatelné. 

Dále předložen zápis o provedení fyzických inventur ke dni 31.12.2017, její výsledek je 
zachycen v pěti inventurních soupisech. Rozdíly nebyly zjištěny.  

5.2. Fyzické Inventury majetku a oprávek k majetku 

021 - STAVBY                                                                                   MD     155,6 tis. Kč 

Inventurní soupis č. 3 obsahuje celkem 4 stavby v celkové hodnotě 155,6 tis. Kč.  

081 - OPRÁVKY KE STAVBÁM                                                               D       85,5 tis. Kč 

K účtu oprávek byly sečteny ze 4 karet odpisy a částka byla porovnána se zůstatkem účtu 
oprávek, zjištěno, že souhlasí, tj. inventura provedená jako dokladová. 

022 - SAMOSTATNÉ HMOTNÉ MOVITÉ VĚCI A SOUBORY HMOTNÝCH MOVITÝCH VĚCÍ  

                                                                                                        MD     98,4 tis. Kč 

K movitému majetku předložen inventurní soupis č. 2, který obsahuje celkem 2 věci, a to 
kuchyňskou linku a sestavu Magic box. Pračka vzduchu Bionare pořízená v roce 1995 a plně 
odepsaná byla vyřazena před provedením inventur. Soupis obsahuje všechny náležitosti, které 
požaduje zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., § 30. 

 

082 - OPRÁVKY K SAMOSTATNÝM HMOTNÝM MOVITÝM VĚCEM A SOUBORŮM HMOTNÝCH MOVITÝCH 

VĚCÍ                                                                                     D        43,9 tis. Kč 

Oprávky k movitému DM ve výši 21,6 tis. Kč odpovídají součtu pořizovacích hodnot dvou věcí, 
které jsou již plně odepsány, a výši odpisu sestavy Magic Box za rok 2017, tj. 16 701 Kč. 
Zůstatková cena odpovídá ZC Sestavy ve výši 71 199,00 Kč.  

inventury k účtům oprávek 081 a 082 byly zpracovány v průběhu kontroly, jde o soupis 
oprávek podle karet majetku. Inventury jsou provedeny jako dokladové. 

028 - DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK                                   MD   1 313,4 tis. Kč  

088 - OPRÁVKY K DROBNÉMU DLOUHODOBÉMU HMOTNÉMU MAJETKU       D   1 313,4 tis. Kč 

K inventuře DDHM byl sepsán soupis č. 1. K němu přiložená tabulka o přírůstcích a úbytcích 
majetku podle jeho třídění velkými písmeny A až I na různé druhy majetku. Podle těchto písmen 
jsou také sepsány inventurní soupisy, které podepsala komise. Zůstatek účtu 028 k 31.12.2017  
máme za prokázaný. Další náležitosti jsou na Inv. soupise č. 1. 

031 - POZEMKY                                                                                 MD       32,6 tis. Kč 
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Inv. soupis č. 4 – jde o 1 cestu a zahradu, tj. 2 inv. čísla v celkové hodnotě 32,6 tis. Kč, za rok 
2017 nebyl na účtu pozemků žádný pohyb. Soupis má náležitosti podle zákona č. 563/91 Sb. o 
účetnictví. 

112 - MATERIÁL NA SKLADĚ                                                               MD         1,8 tis. Kč 

Inv. soupis č. 1 - 6 obsahuje stav potravin k vaření obědů na skladě k 23.12.2017. . 

Doloženo inventurou skladu, soupis obsahuje i nulové položky, které jej zbytečně 
prodlužují. 

261 – POKLADNA MD 2 tis. Kč  

AÚ 100 pokladna MŠ 1 557,- Kč 

AÚ 110 pokladna ŠJ     627,- Kč 

Zůstatek pokladny doložen na Inventurním soupisu č. 6 pokladními výčetkami. Způsob zjišťování 
skutečných stavů: přepočítáním., tj. zde byla správně provedená inventura fyzická 

Stav zjištěný fyzickou inventurou u obou pokladen je doložen výčetkami z 2. 1. 2018 (počet kusů, 
hodnota bankovky či mince a částka). Rozdíly nebyly zjištěny. 

263 – CENINY                                                                                  MD              65,- Kč 

Inventurní soupis č. 7 rekapituluje počet kusů poštovních známek v počtu 5 ks v hodnotě  
13 Kč/ks. Rovněž zde byla provedena správně inventura fyzická. 

Fyzické inventury prokázaly, že zůstatky na výše uvedených účtech jsou věcně správné a 
zobrazují věrně majetek, který p.o. vlastní a hospodaří s ním. 

5.3. Inventury dokladové 

Dokladové inventury třídy 2, 3 a 4 jsou podloženy  inventurním soupisem č. 8. Tento soupis 
obsahuje náležitosti inventurního soupisu až na 1 položku požadovanou §30 odst. 7 f) - okamžik, 
ke kterému se sestavuje účetní závěrka.  

Dokladová inventura byla zahájena 5. 1. 2018 a ukončena 10. 1. 2018. Inventurou účtů skupiny 
2, 3 a 4 nebyly zjištěny rozdíly.  

Dále doložen zápis o provedené dokladové inventuře ke dni 31. 12. 2017 ze dne 10. 1. 2018. 
Uvedeno složení inventurní komise a vyjádření, že inventurou nebyly zjištěny žádné rozdíly a 
stav souhlasí se skutečností.  

 

241 – BĚŽNÝ ÚČET MD 1 108 tis. Kč  

AÚ 11-zůstatek 185 tis. Kč  

AÚ 20-zůstatek 480 tis. Kč  

AÚ 24-zůstatek 275 tis. Kč 

AÚ 26-zůstatek 168 tis. Kč 

Zůstatky všech analytik jsou doloženy výpisem z BÚ č. 19-2652090207/0100 k 31. 12. 2017. 
Doložený stav souhlasí na bankovní výpis a obratovou předvahu.  

 

243 – BĚŽNÝ ÚČET FKSP MD 28 tis. Kč 

Zůstatek účtu je doložen výpisem z BÚ 19-2629980287 k 31. 12. 2017. Rozdíl mezi zůstatkem 
na běžném účtu a zůstatkem účtu 412 je ve výši 27 714 Kč. 

Rozdíl je vyspecifikován. Jedná se o 23 000 Kč – půjčka paní Karlové, tvorba fondu za 12/2016 
ve výši 3 898 Kč, omylem uhrazená fa v hodnotě 1 336 Kč, bankovní poplatky a další. Bylo 
vypořádáno v roce 2018, a to 5.1. převodem z běžného účtu. 
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314 – poskytnuté zálohy   MD  83 tis. Kč 

Inventurní soupis tvoří zůstatek na účtu 314002. Jedná se o zálohové platby na elektřinu 
společnosti Bohemia energy entity s.r.o. Doloženo pouze opisem účtu z účetnictví. Jedná se o 
celkem 11 plateb (2/2017 – 12/2017) každá v hodnotě 7 570 Kč. Placeno dle trvalého příkazu 
vždy 7. dne v měsíci. Inventura by měla být podložena seznamem skutečně poskytnutých 
záloh.  

321 - DODAVATELÉ   Dal 7 tis. Kč 

V Inventurním soupisu je seznam faktur s číslem faktury a dodavatelem a nehrazenou částkou. 
Zůstatek tvoří 4 neuhrazené faktury za společnostmi O2 v hodnotě 598 Kč, Zdeněk Vašák 
v hodnotě 3 280 Kč, T-mobile v hodnotě 482 Kč, Služba škole ve výši 2 444 Kč. Závazky jsou ve 
splatnosti. 

331 - ZAMĚSTNANCI   Dal  158 tis. Kč 

Zůstatek souhlasí na předloženou mzdovou rekapitulaci za prosinec 2017. V pořádku.  

335 - POHLEDÁVKY ZA ZAMĚSTNANCI    Dal 22 tis. Kč  

Jedná se o půjčku zaměstnanci Lucii Karlové – doložena Smlouva o poskytnutí finanční 
výpomoci – půjčce z FKSP ve výši 30 000 Kč, kdy půjčka je bezúročná a první splátka proběhla v 
5/2017 a poslední bude v 10/2019.  

336 - ZÚČTOVÁNÍ S INSTITUCEMI SOCIÁL. ZABEZPEČENÍ   Dal 61 tis. Kč 

Sociální pojištění souhlasí s celkovou výší odvodů na OSSZ za prosinec 2017 dle mzdové 
rekapitulace za prosinec a přehledu pojištění a mezd za 12/2017. Odvod byl proveden 9. 1. 
2018. V pořádku. 

337 - ZÚČTOVÁNÍ S INSTITUCEMI ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ.   Dal 26 tis. Kč 

Porovnání účetního stavu s přehledem pojištění a mezd 12/2017 bylo provedeno. Odvod byl 
proveden 9. 1. 2018. V pořádku. 

342 - OSTATNÍ PŘÍMÉ DANĚ   Dal 28 tis. Kč 

Porovnání účetního stavu se sestavou rozúčtování mezd 12/2017 bylo provedeno. Odvod byl 
proveden 9. 1.2018. V pořádku. 

381 - NÁKLADY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ   MD 7 tis. Kč 

Zůstatek účtu tvoří předplatné novin a časopisů na rok 2018 a je doložen položkovým rozpisem 
s odkazem na čísla dodavatelských faktur. V pořádku. 

389 - DOHADNÉ ÚČTY PASIVNÍ   Dal 98 tis. Kč 

Nejvýznamnější částkou je dohadná položka na spotřebu el. energie (83 tis. Kč) v hodnotě 
poskytnuté zálohy, dále je zde odhad spotřeby vody (12 tis. Kč) dle skutečné spotřeby vody za 
rok 2017 – doloženo tabulkou s výpočtem. Zbytek dohadné položky tvoří odhad na odvoz 
odpadu a náklady na osvětlení společných prostor. Odhady dle předchozích fakturací. Vše za 
služby v roce 2017. 

Lze konstatovat, že dokladové inventury prokazují věrně zůstatky na rozvahových účtech.  

5.4. Účty tř. 4 – inventura pohybů na účtech. 

Podle obratové předvahy k 31.12.2017 vykazují účty tř. 4 následující zůstatky: 

401 - JMĚNÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY                                                                          162,2 tis. Kč 

Účet doložen rozpisem 3 anal. účtů, jeden obsahuje hodnotu DM, další zobrazuje bývalý účet 
902 Obratový fond – převod z roku 2009 

411 - FOND ODMĚN                                                                                                                   184,9 tis. Kč 

Bylo účtováno o přídělu do fondu odměn 28 437 Kč jako příděl z HV roku 2016 – v pořádku. 

412 - FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB                                                   55,3 tis. Kč 
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Fond byl tvořen ve výši 26,8 tis. Kč, čerpán byl na stravné zaměstnanců, na rekreaci a zájezdy, 
na kulturu, tělovýchovu a sport a další plnění pro zaměstnance v souladu s vyhláškou o FKSP. 
Zůstatek fondu byl porovnán s účtem 243 - BĚŽNÝ ÚČET FKSP, který vykazuje k 31.12.2017 
zůstatek 27 621,46 Kč,  zjištěný rozdíl 27 714 Kč byl v inventuře vyspecifikován a vyrovnán 
v roce 2018 profinancováním s běžným účtem. Největší částkou jsou půjčky ve výši 23 000 Kč. 

413 - REZERVNÍ FOND TVOŘENÝ ZE ZLEPŠENÉHO VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ             275,3 tis. Kč  

V roce 2017 účtován příděl z HV r. 2016 ve výši 7 110,60 Kč.                                               

414 - REZERVNÍ FOND Z OSTATNÍCH TITULŮ                                                                      202,0 tis. Kč 

Zůstatek představuje nevyčerpanou dotaci z EU poskytnutou v roce 2017 prostřednictvím MŠMT, 
číslo výzvy 02_16_022 z operačního projektu Věda, výzkum, vývoj  „Podpora škol formou 
zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ“ v celkové výši 252,4 tis. Kč. 202,0 tis. Kč je 
nevyčerpaný zůstatek této dotace  31.12.2017, který byl správně přeúčtován do Rezervního 
fondu z ostatních titulů a to podle ustanovení bodu 6.3.1 c) ČÚS č. 703. 

416 - FOND REPRODUKCE MAJETKU, INVESTIČNÍ FOND                                       167,8 tis. Kč 

Obrat str. D je tvořen částkou 22 768,00 Kč, což je tvorba z odpisů za rok 2017 podle odpisového 
plánu i podle  výše odpisů na účtu 551. Jiné pohyby na účtu zaznamenány nebyly.  

431 - VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ VE SCHVALOVACÍM ŘÍZENÍ                                           0 KČ 

Účet nemá zůstatek, neboť hospodářský výsledek roku 2016 byl již rozúčtován do fondů. 

Inventury k účtům fondů jsou zpracovány průkazným způsobem, zde by se měl používat 
název kontrola pohybů na účtech, neboť inventury se dělají jen u majetku a závazků, nikoliv u 
vlastních zdrojů. 

6. Účetní závěrka sestavená k 31. 12. 2017 

Ke kontrole byla předložena účetní závěrka MŠ Zdechovice k 31. 12. 2017. Závěrka obsahuje 
Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty a Přílohu v účetní závěrce. Dále byla předložena obratová 
předvaha k 31. 12. 2017 z data 13. 2. 2018. Kontrolou zůstatků v účetních výkazech nebyly 
zjištěny při porovnání s údaji v obratové předvaze žádné rozdíly. 

Příloha v účetní závěrce obsahuje požadované údaje. Údaje převzaté z účetních výkazů 
Rozvaha o majetku byly zkontrolovány s údaji v příloze, rozdíly nebyly zjištěny. 

Dále byly zkontrolovány počáteční a konečné zůstatky na účtu Vlastní jmění a na účtech fondů. 
Rozdíly rovněž nebyly zjištěny. 

Účetní závěrka obsahuje také předepsané formální náležitosti, jako jsou data, podpisy 
statutárního zástupce i osoby zodpovědné za zpracování, sídlo účetní jednotky apod. 

Účetní závěrka ověřena bez výhrad, nemáme k ní žádné připomínky.  

(Účetní výkazy a obratová předvaha převzaty do spisu.) 

7. Odstranění nedostatků z minulé kontroly 

V protokole z veřejnosprávní kontroly vydaném dne 11.4.2017 nebyly uvedeny žádné závažné 
nedostatky, pouze některá doporučení, která byla vcelku v roce 2017 akceptovaná. Žádná 
opatření k nápravě nebylo tedy nutné přijímat. 

8. Závažnější nedostatky z této kontroly 

Můžeme konstatovat, že ani při této veřejnosprávní kontrole jsme nezjistili žádné závažnější 
nedostatky, s výjimkou sestavení rozpočtu a rozpočtového výhledu a jejich zveřejňování, což se 
povinně provádělo poprvé po novele zákona č. 250/2000 Sb.:  
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Z bodu 3.2 protokolu: 

 Rozpočet i Střednědobý výhled Mateřské školy Zdechovice obsahují jen náklady a výnosy 
hrazené z příspěvku zřizovatele. Mají obsahovat veškeré náklady i výnosy, tj. i hrazené 
z dotace MŠMT. Podle § 28 odst. 2   zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů v platném znění je rozpočtem p.o. plán nákladů a výnosů na 
rozpočtový rok, jímž se řídí její financování.  

 Nebylo také dodrženo ustanovení §28 odst. 1 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, neboť nebyl zveřejněn 
návrh rozpočtu a střednědobého výhledu, oba dokumenty byly zveřejněny až po 
schválení ZO. 

 

 

Za kontrolující organizaci: 

 
                 
 
 
 
 
   
Ing. Eva Adamcová          Ing. Anežka Vojtěchová   
asistent auditora      statutární auditor 
ev. č. KAČR 4405      opr. KA ČR 274 

                                                                                            
                                                                                                                

                                                                

9. Seznámení organizace s výsledky kontroly hospodaření 

a) poučení o námitkách: 

Kontrolovaná osoba může podle § 13 Zákona o kontrole č. 255/2012 Sb., podat písemné a 
zdůvodněné námitky, a to ve lhůtě patnácti dnů ode dne doručení protokolu. 

b) vyjádření statutárního zástupce kontrolované osoby: 

Potvrzuji, že jsem se seznámila s výsledky kontroly. 

K výsledkům kontroly (škrtněte, co se nehodí): 

a) nemám námitky, podepsaný protokol jsem předala 1x zřizovateli a 1x vrátila 
kontrolujícímu 

b) námitky jsem zaslala 1 x společně s podepsaným protokolem na adresu kontrolujícího a 1 
x na adresu zřizovatele dne: 

 

 
 
 
 
 
 

Zdeňka Černá 
ředitelka mateřské školy  
 


