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Resumé 

Závěrečná práce se zabývá oblastí hospodaření příspěvkových organizací. V teoretické části 

práce popisuje kontrolu jako jeden z manažerských nástrojů, členění kontroly na vnitřní  

a vnější a dále legislativní rámec výkonu veřejnosprávní finanční kontroly. Praktická část 

práce přináší na základě výsledků provedeného výzkumu přehled nejčastěji se opakujících 

nedostatků z oblasti hospodaření příspěvkových organizací (různých typů škol a školských 

zařízení) zřizovaných Středočeským krajem s cílem upozornit na následky zjištěných 

chybných operací, které se mohou v oblasti hospodaření objevit. Analýzou jednotlivých 

protokolů a komparací jejich výsledků bylo zjištěno, že nejčastěji bylo chybováno v oblasti 

účetnictví, inventarizace, vnitřního kontrolního systému, tvorby a čerpání fondů a vnitřních 

směrnic. Celkově lze konstatovat, že za sledované pětileté období nedošlo k zlepšení situace 

v oblasti hospodaření, dlouhodobě přetrvávají tytéž nedostatky a jen v některých oblastech 

bylo zaznamenáno mírné zlepšení. Z toho plyne nezbytnost nastavit a udržovat vnitřní 

kontrolní systém, sledovat změny v legislativě a průběžně vzdělávat odpovědné zaměstnance. 

 

Summary 

The Final Dissertation is oriented on economy of organisations established by District. The 

theoretical part describes control as one of the management tools, dividing of the public 

control to outside and inside part and legislative framework of the public budgetary control. 

The practical part of the Dissertation brings an overview of the most often and repeating faults 

in economy of the organisations established by the District of Central Bohemia (several types 

of schools and school type of organisations) based on research evaluation of the a audit 

documentation. The target of Dissertation is to draw attention to consequences of the fault 

operations which can be finding in organisations economy. There was found (by analysis and 

solution comparison of the single audit protocols) that most often faults were in areas of 

accounting, stocktaking, internal audit system, creating and using funds and internal 

directives. Generally there is possible to claim that there is no improvement in organisations 

economy during the analysed five years period and there are still the same long term faults. 

There are only a few areas where slight improvement is achieved. It implies a necessity to set 

up and keep internal control system, to monitor changes in legislation and continuously train 

the responsible employees. 
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1  Úvod 

 

Cílem práce je získání přehledu nejčastějších nedostatků z oblasti hospodaření příspěvkových 

organizací vycházejících z provedených veřejnoprávních finančních kontrol za pětileté 

období. Tohoto cíle bude dosaženo za pomoci metody analýzy jednotlivých protokolů 

z veřejnoprávní finanční kontroly a komparace jejich výsledků.  

 

Dalším cílem práce je upozornit na následky zjištěných chybných operací, které se mohou 

v souvislosti s negativními zjištěními z oblasti hospodaření objevit. Na základě těchto zjištění 

bude vytvořen komplexní materiál využitelný jak řediteli škol či školských zařízení, tak 

ekonomickými pracovníky. Bude poskytovat konkrétní informace o nejčastějších nedostatcích  

v hospodaření příspěvkových organizací, sloužit k orientaci v právních předpisech, k získání 

poznatků z oblasti hospodaření a k zabránění opakování chyb. 

  

Součástí práce je rovněž vytvoření přehledu právních předpisů vztahujících se k hospodaření 

příspěvkových organizací, coby základního zdroje informací. Přehled bude obsahovat nejen 

legislativní rámec výkonu veřejnosprávní finanční kontroly, ale také další právní předpisy 

upravující oblast nakládání s finančními prostředky.  

 

Práce je rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické. 

 

V teoretické části práce je nastíněna kontrola jako jeden z manažerských nástrojů  

a legislativní rámec výkonu veřejnosprávní finanční kontroly. Z právních předpisů jsou 

vybrána ta ustanovení zákonů, vyhlášek a dalších předpisů, která souvisejí s hospodařením 

příspěvkových organizací, a zároveň v těchto oblastech bylo nejvíce chybováno. V této části 

práce jsou popsány jednotlivé části právních předpisů.  

 

Právní předpisy, ze kterých je čerpáno, se vztahují ke kontrolovaným obdobím let  

2005 – 2009. Některé právní předpisy stejně jako metody účtování byly upraveny 

v souvislosti s účetní reformou, která od 1. 1. 2010 oblast hospodaření příspěvkových 

organizací zčásti mění. Tyto aktuální změny práce neobsahuje, neboť se nevztahují ke 

zjištěným nedostatkům vycházejících z kontrol, které byly prováděny jako následné (po 

ukončení účetního období) za období let 2005 – 2009.  
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Praktická část práce je věnována výsledkům veřejnosprávní finanční kontroly prováděné 

v příspěvkových organizacích zřizovaných Středočeským krajem. Zde jsou analyzovány  

a srovnávány nedostatky v hospodaření vybraných příspěvkových organizací s povinnostmi 

plynoucími z právních předpisů. Metodou analýzy a komparace konkrétních výsledků  

z finančních kontrol provedených za období roku 2005 – 2009 je zde uveden výčet nejčastěji 

opakujících se nedostatků a upozornění na důsledky vyplývající ze zjištěných nedostatků.  

 

 

2 Kontrola jako jeden z manažerských nástrojů 

 

Jedním ze základních nástrojů, které každý manažer využívá, je kontrola. Kontrola provází 

každou lidskou činnost a objevuje se zvláště při řídící práci. Jako taková spočívá 

v prověřování skutečností a porovnávání s plánovaným stavem. Kontrola je nepostradatelný 

prvek managementu. 

    

Kontrola jako jeden z manažerských nástrojů je s oblastí hospodaření příspěvkových 

organizací neoddělitelně spjata. „Podstatou kontroly je kritické zhodnocení reality s ohledem 

na řídící záměry.“
1
 Kontrola příspěvkových organizací je prováděna zřizovatelem i z toho 

důvodu, aby bylo zjištěno, zda se „řízená realita se vyvíjí žádoucím směrem a že bude 

dosaženo určitých záměrů“
2
. Proto je kontrola nezbytná i v oblasti nakládání s finančními 

prostředky. Lze ji považovat za závěrečnou etapu, která zakončuje uskutečnění finanční 

operace a ověřuje, zda byly finanční prostředky použity v souladu se stanovenými pravidly. 

Zaměstnanci, kteří jsou do vynakládání finančních prostředků zapojeni, by si tuto skutečnost 

měli uvědomovat a kontrolu by měli vnímat jako přínosnou. „Ze strany pracovníků je 

kontrola považována za projev nedůvěry, diskriminace a je vnímána jako ohrožení. Aby se na 

pracovišti (škole) zmírnil odpor vůči kontrole, je zapotřebí trpělivě a včas vysvětlovat její 

účel.“
3
 Zde je vhodné poznamenat, že i negativní kontrolní zjištění může být chápáno jako 

přínosné, neboť vede k přijetí nápravného opatření směřující k odstranění nedostatku  

a zároveň zamezení jeho opakování v budoucnu. Pro ředitele školy jako manažera je vhodné 

                                                 
1
VEBER, J. a kol. Management. Základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press, 2000.  

ISBN 978-80-7261-029-7 
2
VEBER, J. a kol. Management. Základy, prosperita, globalizace.  Praha: Management Press, 2000.  

ISBN 978-80-7261-029-7 
3
PRÁŠILOVÁ, M. Vybrané kapitoly ze školského managementu pro učitele.  Olomouc: UP v Olomouci. 

Pedagogická fakulta, 2003. ISBN 80-244-0676-4 

http://www.arara.cz/t/product.php?id=129220&ref_id=zbozi
http://www.arara.cz/t/product.php?id=129220&ref_id=zbozi
http://www.arara.cz/t/product.php?id=129220&ref_id=zbozi
http://www.arara.cz/t/product.php?id=129220&ref_id=zbozi
http://www.arara.cz/t/product.php?id=129220&ref_id=zbozi
http://www.arara.cz/t/product.php?id=129220&ref_id=zbozi
http://www.arara.cz/t/product.php?id=129220&ref_id=zbozi
http://www.arara.cz/t/product.php?id=129220&ref_id=zbozi
http://www.arara.cz/t/product.php?id=129220&ref_id=zbozi
http://www.arara.cz/t/product.php?id=129220&ref_id=zbozi
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znát chyby a nedostatky, kterých by se mohl dopustit ať už on sám či jeho podřízení i proto, 

aby se z nich mohl poučit a zabránit tak jejich opakování.        

 

2.1 Kontrola vnější a vnitřní  

 

Kontrolu lze rozčlenit na vnitřní a vnější. Kontrola vnější je prováděna jinými subjekty a to 

zpravidla na základě právních norem (např. kontrola prováděna ze strany zřizovatele 

u příspěvkových organizací). V oblasti kontroly prováděné zřizovatelem se jedná o kontrolu 

veřejnosprávní, která je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších 

předpisů, vykonávána jako kontrola hospodaření s veřejnými prostředky. „O kontrolním 

zjištění se pořizuje protokol, který obsahuje zejména popis zjištěných skutečností s uvedením 

nedostatků a označení ustanovení právních předpisů, které byly porušeny a termín pro přijetí 

opatření k nápravě zjištěných nedostatků. Takto sepsaný protokol podepíší všichni 

kontrolující, kteří se kontroly zúčastnili. Stejnopis protokolu předají kontrolující k seznámení 

a podpisu kontrolované osobě. Proti obsahu kontrolního zjištění je kontrolovaná osoba 

oprávněna podat písemné odůvodněné námitky. Vedoucí kontrolní skupiny (kontrolor) může  

o námitkách sám rozhodnout, jestliže jim v plném rozsahu vyhoví, jinak předloží námitky 

starostovi, jedná-li se o příspěvkovou organizaci obce, nebo řediteli krajského úřadu, jedná-li 

se o příspěvkovou organizaci kraje, který o námitkách rozhoduje písemnou formou. Proti 

rozhodnutí o námitkách není opravný prostředek přípustný. Vedoucí kontrolní skupiny 

(kontrolor) následně posoudí přiměřenost a efektivnost přijatých opatření k nápravě ve vztahu 

ke kontrolním zjištěním uvedeným v protokole.“
4
 

 

Vnitřní kontrola probíhá v rámci příspěvkové organizace a zajišťují jí jednotliví zaměstnanci 

např. dle pokynů nadřízených, na základě vnitřních směrnic či dle povinností vyplývajících 

z pracovních náplní. Ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších 

přepisů, vyplývá nutnost zajistit příznivé kontrolní prostředí nastavením vhodného vnitřního 

kontrolního systému. Vzhledem k tomu, že „finanční prostředky školy jsou v jistém smyslu 

pod neustálou veřejnou kontrolou“
5
, lze chápat zavedení a udržování vnitřního kontrolního 

systému jako jednu z nezbytných činností v oblasti hospodaření s finančními prostředky. 

„Takto vytvářené kontrolní prostředí zamezí krizi důvěry ze strany oprávněných uživatelů  

                                                 
4
POSPÍŠIL, P. Příspěvkové organizace ÚSC – vnitřní kontrolní systém. Účetnictví neziskového sektoru, 2009.

 

5
PROKŮPKOVÁ, D. Kontrolní prostřední a jeho úloha v řídících procesech. Řízení školy, 2008.  
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a včas signalizuje příznaky případných nesrovnalostí.“
6
 Z výše uvedených skutečností 

vyplývá, že „zavedení účinného vnitřního kontrolního systému může zamezit budoucím 

problémům v hospodaření organizace“
7
.  

 

 

3 Legislativní rámec výkonu veřejnosprávní finanční kontroly 

 

Níže je uveden výčet právních předpisů, které se týkají veřejnoprávní finanční kontroly na 

místě prováděné v příspěvkových organizacích a vztahující se k jejich hospodaření a také 

k nejčastějším nedostatkům, které byly zjištěny při výkonu veřejnoprávní finanční kontroly. 

Každý níže uvedený právní předpis obsahuje vybrané paragrafy, které se vztahují  

k hospodaření příspěvkových organizací a zároveň ke zjištěným nedostatkům. 

 

3.1 Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon  

o finanční kontrole“) vymezuje uspořádání a rozsah finanční kontroly vykonávané mezi 

orgány veřejné správy a uvnitř orgánů veřejné správy.   

 

Na základě vymezení pojmů v ustanovení § 2 písm. f), l) zákona o finanční kontrole se 

rozumí „veřejnými financemi veřejné příjmy a veřejné výdaje a veřejnými prostředky veřejné 

finance, věci, majetková práva a jiné majetkové hodnoty patřící státu nebo jiné právnické 

osobě“
8
. V ustanovení § 2 písm. m), n), o) zákona o finanční kontrole jsou vymezeny pojmy 

správnost, hospodárnost, efektivnost a účelnost. „Pro účely tohoto zákona se rozumí: 

 správností finanční a majetkové operace, její soulad s právními předpisy a dosažení 

optimálního vztahu mezi její hospodárností, účelností a efektivností, 

 hospodárností takové použití veřejných prostředků k zajištění stanovených úkolů s co 

nejnižším vynaložením těchto prostředků, a to při dodržení odpovídající kvality 

plněných úkolů,  

                                                 
6
PROKŮPKOVÁ, D. Kontrolní prostřední a jeho úloha v řídících procesech. Řízení školy, 2008. 

7
POSPÍŠIL, P. Příspěvkové organizace ÚSC – vnitřní kontrolní systém. Účetnictví neziskového sektoru, 2009. 

8
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů  
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 efektivností takové použití veřejných prostředků, kterým se dosáhne nejvýše možného 

rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem prostředků 

vynaložených na jejich plnění, 

 účelností takové použití veřejných prostředků, které zajistí optimální míru dosažení 

cílů při plnění stanovených úkolů.“
9
 

Hlavními cíli finanční kontroly dle § 4 odst. 1) zákona o finanční kontrole je prověřovat: 

 „dodržování právních předpisů a opatření přijatých orgány veřejné správy v mezích 

těchto předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky k zajištění stanovených úkolů 

těmito orgány,  

 zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným 

nedostatkům způsobeným zejména porušením právních předpisů, nehospodárným, 

neúčelným a neefektivním nakládáním s veřejnými prostředky nebo trestnou činností,  

 včasné a spolehlivé informování vedoucích orgánů veřejné správy o nakládání  

s veřejnými prostředky, o prováděných operacích, o jejich průkazném účetním 

zpracování za účelem účinného usměrňování činnosti orgánů veřejné správy v souladu 

se stanovenými úkoly,  

 hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy.“
10

 

Pravidla pro výkon kontroly jsou stanoveny § 13 zákona o finanční kontrole s odkazem na 

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

o státní kontrole“), který upravuje výkon státní kontroly v České republice a stanovuje 

základní pravidla kontrolní činnosti (Kontrolní řád), kterým se řídí postup při výkonu kontroly 

a vztahy mezi kontrolními orgány a kontrolovanými osobami.  

Ustanovení § 14 odst. 1 zákona o finanční kontrole vykonávané na místě stanovuje jasná 

pravidla pro zahájení kontroly, kdy „veřejnosprávní kontrola vykonávaná na místě je zahájena 

předložením písemného pověření kontrolního orgánu kontrolované osobě.“
11

  

Ustanovení § 15 zákona o finanční kontrole vykonávané na místě stanovuje jasná pravidla pro 

ukončení kontroly, kdy „veřejnosprávní kontrola vykonávaná na místě je ukončena  

                                                 
9
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů 

10
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů 

11
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů 
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a) marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo odvolání podle zvláštního právního 

předpisu, 

b) dnem doručení rozhodnutí kontrolního orgánu, proti kterému se nelze dále odvolat 

podle zvláštního právního předpisu.“
12

 

Z ustanovení § 18 zákona o finanční kontrole vyplývá povinnost kontrolované osoby 

„přijmout opatření k odstranění nedostatků zjištěných při veřejnosprávní kontrole bez 

zbytečného odkladu nejpozději ve lhůtě stanovené kontrolním orgánem.“
13

 

Z pohledu příspěvkových organizací je nezbytné upozornit na § 25 – § 27 zákona o finanční 

kontrole, kde je stanovena povinnost zavést a udržovat vnitřní kontrolní systém. Dle 

ustanovení § 25 odst. 1, 2 zákona o finanční kontrole je „vedoucí orgánu veřejné správy  

v rámci své odpovědnosti povinen v tomto orgánu zavést a udržovat vnitřní kontrolní systém, 

který 

a) vytváří podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy,  

b) je způsobilý včas zjišťovat, vyhodnocovat a minimalizovat provozní, finanční, právní  

a jiná rizika vznikající v souvislosti s plněním schválených záměrů a cílů orgánu 

veřejné správy,  

c) zahrnuje postupy pro včasné podávání informací příslušným úrovním řízení o výskytu 

závažných nedostatků a o přijímaných a plněných opatřeních k jejich nápravě. 

Ke splnění povinností podle odstavce 1 vedoucí orgánu veřejné správy vymezí v souladu s § 5 

postavení a působnost organizačních složek státu, které nejsou účetními jednotkami podle 

zvláštního právního předpisu, organizačních složek územních samosprávných celků, 

organizačních útvarů, vedoucích a ostatních zaměstnanců tak, aby zajistil fungování řídící 

kontroly a interního auditu. K tomu zejména stanoví rozsah odpovídajících pravomocí  

a odpovědností vedoucích a ostatních zaměstnanců při nakládání s veřejnými prostředky, 

včetně úplného a přesného vymezení povinností ve vztahu k jimi plněným úkolům. K tomu 

zejména: 

a) zajistí oddělení pravomocí a odpovědností při přípravě, schvalování, provádění  

a kontrole operací, zejména ve vztahu k výběrovým řízením, uzavírání smluv, vzniku 

závazků, platbám a vymáhání pohledávek,  

                                                 
12

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů 
13

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů 
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b) zajistí, aby o všech operacích a kontrolách byl proveden záznam a vedena příslušná 

dokumentace,  

c) přijme veškerá nezbytná opatření k ochraně veřejných prostředků,  

d) zajistí hospodárné, efektivní a účelné využívání veřejných prostředků v souladu se 

zásadami spolehlivého řízení uvedenými v odstavci 1,  

e) sleduje a zajišťuje plnění rozhodujících úkolů orgánu veřejné správy k dosažení 

schválených záměrů a cílů.“
14

 

Dle § 25 odst. 4) zákona o finanční kontrole „všichni vedoucí zaměstnanci orgánu veřejné 

správy jsou v rámci vymezených povinností, pravomocí a odpovědností povinni zajistit 

fungování vnitřního kontrolního systému. Současně jsou povinni podávat vedoucímu orgánu 

veřejné správy včasné a spolehlivé informace o výsledcích dosahovaných při plnění 

stanovených úkolů, o vzniku významných rizik, o závažných nedostatcích v činnosti orgánu 

veřejné správy a o přijímaných a plněných opatřeních k jejich nápravě.“
15

 

 

 V § 26 zákona o finanční kontrole je stanoven účel, kterému předběžná kontrola slouží 

včetně podmínek, za kterých jí pověření zaměstnanci mohou provádět. Dle § 26 odst. 1 

zákona o finanční kontrole „uvnitř orgánu veřejné správy zajišťují předběžnou kontrolu 

plánovaných a připravovaných operací 

a) vedoucí tohoto orgánu nebo vedoucí zaměstnanci jím pověření k nakládání  

s veřejnými prostředky orgánu veřejné správy jako příkazci operací, 

b)  vedoucí zaměstnanec organizačního útvaru odpovědný za správu rozpočtu orgánu 

veřejné správy nebo jiný zaměstnanec pověřený k tomu vedoucím tohoto orgánu jako 

správce rozpočtu, 

c)  vedoucí zaměstnanec organizačního útvaru odpovědný za vedení účetnictví orgánu 

veřejné správy nebo jiný zaměstnanec pověřený k tomu vedoucím tohoto orgánu jako 

hlavní účetní.“
16

  

Dle § 26 odst. 2 zákona o finanční kontrole „sloučení funkcí podle odstavce 1 je nepřípustné, 

není-li dále stanoveno jinak.“
17

 A dle § 26 odst. 3 zákona o finanční kontrole “sloučení funkcí 

podle odstavce 1 písm. b) a c) je možné v případech, kdy je to odůvodněno malou 

                                                 
14

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů 
15

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů 
16

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů 
17

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů 
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pravděpodobností výskytu nepřiměřených rizik pro hospodaření s veřejnými prostředky, 

zejména v návaznosti na povahu činnosti orgánu veřejné správy, stanovené úkoly, stupeň 

obtížnosti finančního řízení, strukturu a počet zaměstnanců.“
18

  

Ustanovení § 27 zákona o finanční kontrole se zabývá průběžnou kontrolou, která je 

zaměřena na probíhající operace a výkonem následné kontroly, kterou lze považovat za 

zpětné ověření konečného výsledku. Dle § 27 odst. 1 zákona o finanční kontrole „uvnitř 

orgánu veřejné správy zajišťují průběžnou a následnou kontrolu jeho vedoucí prostřednictvím 

vedoucích zaměstnanců organizačních útvarů nebo k tomu pověřených zaměstnanců, kteří 

zajišťují přímé uskutečňování operací při hospodaření s veřejnými prostředky.“
19

  

 

 

3.2 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů  

 

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů, (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech) upravuje tvorbu, postavení, obsah  

a funkce rozpočtů územně samosprávných celků a stanoví pravidla hospodaření s finančními 

prostředky územně samosprávných celků.   

 

Z pohledu finančního hospodaření příspěvkových organizací v § 27 – § 37 tento zákon 

upravuje zřizování, změny a zrušení příspěvkových organizací a podmínky pro finanční 

hospodaření příspěvkových organizací včetně tvorby fondů a také oblasti týkající se porušení 

rozpočtové kázně.  

 

V § 27 zákona o rozpočtových pravidlech jsou uvedeny podmínky pro zřizování, změny  

a zrušení příspěvkových organizací.   

 

V § 28 zákona o rozpočtových pravidlech je stanoveno finanční hospodaření příspěvkových 

organizací a také je zde stanoven vztah zřizovatele k příspěvkové organizaci. V oblasti 

problematiky týkající se porušení rozpočtové kázně „stávající právní úprava nedefinuje přesně 

porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací. Uvádí se proto taxativní výčet 

                                                 
18

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů 
19

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů 
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skutečností zakládajících porušení rozpočtové kázně, upravuje se ukládání odvodů a možnost 

jejich prominutí.“
20

 

 

Dle § 29 zákona o rozpočtových pravidlech příspěvková organizace vytváří své peněžní 

fondy, kterými jsou rezervní fond, investiční fond, fond odměn a fond kulturních a sociálních 

potřeb. 

 

V § 30 – § 33 zákona o rozpočtových pravidlech jsou stanoveny konkrétní podmínky pro 

tvorbu a čerpání jednotlivých fondů.  

 

 

3.3 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 

 

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

o účetnictví) stanoví rozsah a způsob vedení účetnictví a požadavky na jeho průkaznost.  Níže 

jsou uvedena vybraná ustanovení zákona o účetnictví, jejichž znalost je z pohledu 

příspěvkových organizací nezbytná.  

 

Vymezení předmětu účetnictví je stanoveno v ustanovení § 2 zákona o účetnictví, který uvádí, 

že „účetní jednotky účtují o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, 

dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření.“
21

 

 

Dle § 3 zákona o účetnictví „účetní jednotky účtují podvojnými zápisy o skutečnostech, které 

jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí.“
22

 Dále 

toto ustanovení stanovuje délku účetního období, které je „nepřetržitě po sobě jdoucích 

dvanáct měsíců“
23

.  

 

Dle § 6 zákona o účetnictví jsou účetní jednotky povinny veškeré účetní případy 

zaznamenávat prostřednictvím účetních dokladů, na základě kterých účtují všechny účetní 

                                                 
20

Vláda ČR. Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů. Poslanecká sněmovna parlamentu, rok 2008.   
21

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů  
22

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 
23

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 
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případy. „Bez řádného účetního dokladu nelze účetní transakci zaúčtovat.“
24

 Dále podle 

tohoto ustanovení „účetní jednotky mají povinnost provádět inventarizaci, která je nedílnou 

součástí účetní metody.“
25

  

 

Dle § 7 zákona o účetnictví je „základním smyslem a cílem účetnictví podávat věrný  

a poctivý obraz finančně-majetkové situace účetní jednotky.“
26

  

 

V souladu s § 8 zákona o účetnictví jsou „účetní jednotky povinny vést účetnictví správné, 

úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních 

záznamů.“
27

 „Správně vedené účetnictví je vedeno v souladu s právními předpisy, které tuto 

oblast upravují, zároveň je třeba, aby účetnictví bylo vedeno tak, aby poskytovalo věrný  

a poctivý obraz skutečnosti. Úplnost účetních záznamů vyžaduje, aby byly v účetním období 

zaznamenány všechny účetní transakce, které s ním věcně a časově souvisí“
28

  

 

V souladu s § 11 zákona o účetnictví jsou účetní doklady “průkazné účetní záznamy, které 

musí obsahovat  

a) označení účetního dokladu, 

 

b) obsah účetního případu a jeho účastníky, 

 

c) peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství, 

 

d) okamžik vyhotovení účetního dokladu, 

 

e) okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem podle písmene d), 

f) podpisový záznam podle § 33a odst. 4 osoby odpovědné za účetní případ a podpisový 

záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování“
29

.  

 

K ustanovení § 11 zákona o účetnictví je nutné poznamenat, že „účetní doklady představují 

důležitý, nepominutelný prvek účetní metody. Účetní doklady tvoří informační vstupy do 

                                                 
24

MŰLLEROVÁ, L.; VOMÁČKOVÁ, H.; DVOŘÁKOVÁ, D. K § 5. Zákon o účetnictví. Odpovědnost účetní 

jednotky za vedení účetnictví. ASPI (Automatizovaný systém právních informací), 2009. 
25

MŰLLEROVÁ, L.; VOMÁČKOVÁ, H.; DVOŘÁKOVÁ, D. K § 6. Zákon o účetnictví. Metodické prvky 

účetnictví. ASPI (Automatizovaný systém právních informací), 2009. 
26

MŰLLEROVÁ, L.; VOMÁČKOVÁ, H.; DVOŘÁKOVÁ, D. K § 7. Zákon o účetnictví. Věrný a poctivý obraz. 

ASPI (Automatizovaný systém právních informací), 2009. 
27

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 
28

MŰLLEROVÁ, L.; VOMÁČKOVÁ, H.; DVOŘÁKOVÁ, D. K § 8. Zákon o účetnictví. Kvalitativní vlastnosti 

účetních informací. ASPI (Automatizovaný systém právních informací), 2009. 
29

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 
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účetního systému a jejich neprůkaznost může vést k neprůkaznosti celého účetnictví, a to se 

všemi důsledky, které z toho vyplývají. Proto je třeba věnovat účetním dokladům a jejich 

kvalitě neustálou pozornost.“
30

  

 

Na základě § 13 odst. 1) zákona o účetnictví účetní jednotky účtují „v deníku (denících),  

v němž účetní zápisy uspořádají z hlediska časového (chronologicky) a jímž prokazují 

zaúčtování všech účetních případů v účetním období“
31

. 

 

Ustanovení § 24 odst. 1) zákona o účetnictví stanovuje povinnost oceňovat majetek a závazky 

v souladu se zákonem o účetnictví. 

 

Oceňování majetku a závazků je upraveno § 25 zákona o účetnictví, kde se „uvádí způsob 

ocenění jednotlivých složek majetku a závazků při jejich nabytí a vzniku. Nakupovaný 

majetek a závazky jsou oceňovány pořizovací cenou, bezúplatně nabytý majetek s výjimkou 

peněz a cenin reprodukční pořizovací cenou. Při bezúplatném nabytí majetku má účetní 

jednotka povinnost jeho ocenění reprodukční pořizovací cenou (s výjimkou peněžních hodnot 

a cenin, kde je známa jmenovitá hodnota).“
32

  

 

Dle § 25 odst. 4) zákona o účetnictví je „pořizovací cenou cena, za kterou byl majetek pořízen 

a náklady s jeho pořízením související, reprodukční pořizovací cenou cena, za kterou by byl 

majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje“
33

.  

 

Inventarizaci majetku a závazků upravuje § 29 odst. 1) zákona o účetnictví, kde je stanoveno, 

že „účetní jednotky inventarizací zjišťují skutečný stav veškerého majetku a závazků  

a ověřují, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví a zda 

nejsou dány důvody pro účtování o položkách podle § 25 odst. 2. Inventarizaci účetní 

jednotky provádějí k okamžiku, ke kterému sestavují účetní závěrku jako řádnou nebo 

mimořádnou.“
34

  

  

                                                 
30

MŰLLEROVÁ, L.; VOMÁČKOVÁ, H.; DVOŘÁKOVÁ, D. K § 11. Zákon o účetnictví. Účetní doklady. 

ASPI (Automatizovaný systém právních informací), 2009. 
31

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 
32

MŰLLEROVÁ, L.; VOMÁČKOVÁ, H.; DVOŘÁKOVÁ, D. K § 25. Zákon o účetnictví. Oceňování aktiv  

a závazků k okamžiku jejich vzniku. ASPI (Automatizovaný systém právních informací), 2009. 
33

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 
34

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 
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Dle § 30 odst. 1) zákona o účetnictví „skutečné stavy majetku a závazků účetní jednotky při 

inventarizaci zjišťují 

a) fyzickou inventurou u hmotného majetku, popřípadě u nehmotného majetku, nebo 

b) dokladovou inventurou u závazků a pohledávek, popřípadě u ostatních složek majetku,  

u nichž nelze provést fyzickou inventuru,  

a tyto stavy jsou povinny zaznamenat v inventurních soupisech.“
35

 

  

Dle § 30 odst. 2) zákona o účetnictví jsou „inventurní soupisy průkazné účetní záznamy, které 

musí obsahovat 

a) skutečnosti podle odstavce 1 tak, aby bylo možno zjištěný majetek a závazky 

jednoznačně určit, 

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

a podpisový záznam osoby odpovědné za provedení inventarizace, 

c) způsob zjišťování skutečných stavů, 

d) ocenění majetku a závazků k okamžiku ukončení inventury i pro účely podle § 26 

odst. 3, 

e) okamžik zahájení a okamžik ukončení inventury.“
36

  

  

Opravy a ostatní ustanovení o účetních záznamech jsou upraveny § 35 odst. 1 zákona  

o účetnictví, kde je uvedeno, že “opravy v účetních záznamech nesmějí vést k neúplnosti, 

neprůkaznosti, nesprávnosti, nesrozumitelnosti nebo nepřehlednosti účetnictví“
37

 a musí se 

„provádět tak, aby bylo možno určit osobu odpovědnou za provedení každé opravy, okamžik 

jejího provedení a zjistit jak obsah opravovaného účetního záznamu před opravou, tak jeho 

obsah po opravě. Okamžik se v účetním záznamu zaznamenává s takovou přesností, aby 

nejistota v určení času neměla za následek nejistotu v určení obsahu účetních případů.“
38

  

 

 

                                                 
35

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 
36

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 
37

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 
38

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 
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3.4 Ostatní právní předpisy 

3.4.1 Vyhláška č. 505/2000 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona  

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které 

jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy  

a organizačními složkami státu 

 

Vyhláška č. 505/2000 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,  

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními 

samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami 

státu (dále jen „vyhláška č. 505/2000 Sb.“) stanoví rozsah a způsob sestavování četní závěrky, 

směrnou účtovou osnovu, účetní metody, uspořádání, označování a obsahové vymezení 

majetku, závazků, nákladů a výnosů a jiných a aktiv a pasiv v účetní závěrce.  

 

V souladu s § 4 odst. 8 zákona o účetnictví, který stanovní pro účetní jednotky povinnost 

dodržovat při vedení účetnictví účetní metody, je v § 37 vyhlášky č. 505/2000 Sb. stanovena 

metoda časového rozlišení a konkrétní podmínky pro použití této metody. Dále je v § 37 odst. 

3 vyhlášky č. 505/2000 Sb. uvedeno, že „Položky časového rozlišení podléhají inventarizaci  

a při ní se posuzuje jejich výše a odůvodněnost.“
39

  V souladu s § 37 odst. 5 „postup při 

časovém rozlišení účetní jednotky upraví vnitřním předpisem.“
40

  

 

3.4.2 Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších 

předpisů, (dále jen „vyhláška o FKSP“) upravuje výši tvorby fondu kulturních a sociálních 

potřeb a další příjmy a hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb. 

 

Dle § 2 odst. 1 vyhlášky o FKSP „základní příděl, kterým je tvořen fond, činí 2 % z ročního 

objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popřípadě na mzdy a náhrady mzdy 

a odměny za pracovní pohotovost a dále na odměny a ostatní plnění za práci vykonávanou  

v rámci odborného výcviku na produktivních činnostech žákům učilišť.“
41

 

                                                 
39

Vyhláška č. 505/2000 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. 
40

Vyhláška č. 505/2000 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. 
41

Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů 
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Dle § 3 odst. 1 vyhlášky o FKSP „příspěvková organizace sestavuje rozpočet fondu a stanoví 

způsob jeho čerpání. Při používání fondu se postupuje v souladu se schváleným rozpočtem  

a lze z něj čerpat pouze výdaje podle § 4 až 14.“
42

 

 

3.4.3 Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 

znění pozdějších předpisů 

 

Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí 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 „Vyhláška č. 416/2004 Sb.“) poskytuje bližší podrobnosti o kontrolních 

metodách a kontrolních postupech a upravuje strukturu, rozsah, postup a termíny předkládání 

zpráv o výsledcích finančních kontrol. 

 

3.4.4 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky  

č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů    

 

České účetní standardy pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy 

a organizační složky státu (dále jen „České účetní standardy“) upravují základní postupy 

účtování za účelem docílení souladu při používání účetních metod.  

 

 

4 Veřejnosprávní finanční kontrola ve vybraných příspěvkových 

organizacích zřizovaných Středočeským krajem 

 

Výkon veřejnosprávních finančních kontrol probíhal na základě § 9 odst. 1 zákona o finanční 

kontrole, kdy Středočeský kraj prostřednictvím pověřených zaměstnanců zařazených do 

Krajského úřadu Středočeského kraje prověřoval hospodaření s veřejnými prostředky  

u příspěvkových organizací ve své působnosti (veřejnoprávní finanční kontrola) a dle § 27 

zákona o rozpočtových pravidlech, na základě kterého byl zřizovatel oprávněn provádět 

kontrolu hospodaření svých příspěvkových organizací.  

                                                 
42

Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů 
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Při výkonu veřejnoprávních finanční kontroly na místě se řídili pověření zaměstnanci 

zákonem o finanční kontrole, který upravuje pravidla pro výkon veřejnosprávní kontroly na 

místě, podmínky pro zahájení a ukončení veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě  

a opatření k nápravě. 

 

Výkon veřejnosprávních kontrol byl zajišťován na základě schválených plánů kontrolní 

činnosti, které byly sestavovány na každý kalendářní rok a schvalovány ředitelem Krajského 

úřadu Středočeského kraje.  

 

Veřejnosprávní kontroly byly prováděny jako následné, z tohoto důvodu bylo kontrolovaným 

obdobím ukončené účetní období (kalendářní rok). 

  

Předmětem veřejnosprávních kontrol bylo pro období let 2005 – 2008 úplnost a průkaznost 

vedení účetnictví, správa majetku a použití finančních prostředků ke stanovenému účelu.  

 

V kontrolovaném období roku 2009 byly kontroly zaměřeny na dodržování interních předpisů 

a jejich soulad s platnou právní legislativou; ověření, zda údaje vykázané ve finančních, 

účetních a jiných výkazech věrně zobrazovaly majetek a zdroje jeho financování; hospodaření 

příspěvkových organizací v souladu se schváleným rozpočtem, tvorbu a užití fondů; 

nakládání s majetkem, jeho evidence, vyřazování a inventarizace; přípravu, postup a způsob 

zadávání veřejných zakázek; prověření přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního 

systému. 

 

Výsledky analýzy veřejnoprávních finančních kontrol za kontrolované období let 2005 – 2009 

jsou znázorněny graficky (viz Graf č. 1), členěny na jednotlivé roky dle výsledků, a to buď 

s nedostatky či bez nedostatků a vyčísleny v procentech. Na základě sumarizace výsledků 

veřejnoprávních finančních kontrol provedených za kontrolované období let 2005 – 2009 lze 

konstatovat, že v 73% byly zjištěny nedostatky a v případě 27% kontrolovaných organizací 

nebyly zjištěny žádné nedostatky. Značný nárůst negativních výsledků v roce 2009 vychází ze 

změny v zaměření veřejnoprávních finančních kontrol na zavedení a udržování vnitřního 

kontrolního systému.  
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Graf č. 1 – Přehled kontrol dle výsledků  

 

 

 

4.1 Charakteristika vybraných kontrolovaných subjektů  

 

Ze všech kontrol provedených za kontrolované období let 2005 – 2009 byly pro praktickou 

část práce využity protokoly z veřejnosprávních finančních kontrol vybraných příspěvkových 

organizací různých typů škol a školských zařízení (viz Graf č. 2).  

 

Graf č. 2 – Přehled typů kontrolovaných organizací  
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Vzorek vybraných příspěvkových organizací obsahoval 61% středních škol skládající se 

z gymnázií, obchodních akademií, středních odborných škol, integrovaných středních škol, 

středních odborných učilišť a odborných učilišť. V případě 33% speciálních škol se jednalo  

o mateřské školy, základní školy, praktické školy a dětské domovy. V objemu 6% ostatních 

kontrolovaných organizací byly zahrnuty domy dětí a mládeže, základní umělecké školy  

a školní statky. 

 

Ze všech kontrol provedených v letech 2005 – 2009 byly pro praktickou část práce využity 

protokoly z veřejnosprávních finančních kontrol vybraných příspěvkových organizací 

školského typu v celkovém počtu 275 protokolů.  

 

Důvodem výběru bylo zmapování situace vycházející z určitého vzorku typů škol a školských 

zařízení a počtu provedených kontrol, který by měl být dostatečný pro přesvědčivost 

dokumentovaných zjištění. 

 

 

5 Nejčastější typy zjištěných nedostatků  

 

Přehled nejčastěji se opakujících nedostatků je uveden v Tabulce č. 2, která je rozdělena dle 

jednotlivých let a seřazena podle pořadí nedostatků. Nedostatky jsou rozčleněny do skupin.  

 

Skupina účetnictví zahrnuje nejen účetní metody jako časové rozlišení, ale také účetní 

doklady a jejich náležitosti, dále problematiku zápisů v účetním deníku či ostatní nedostatky 

jako účtování faktur a provádění účetních oprav.  

 

Skupina inventarizace obsahuje nedostatky spočívající nejen v provádění inventarizace ať už 

dokladové či fyzické, ale také v chybách souvisejících s náležitostmi inventurních soupisů  

a oceňováním majetku.  

 

Skupina FKSP zahrnuje jak tvorbu, tak čerpání fondu stejně jako skupina vztahující se 

k tvorbě a čerpání investičního a rezervního fondu.  
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Skupina obsahující vnitřní kontrolní systém zahrnuje nejen nastavení a funkčnost, ale také 

dokumentaci o řídících kontrolách.  

 

Skupina s názvem směrnice obsahuje nedostatky spočívající v neexistenci směrnic či 

v chybách spojených se směrnicí k zavedení vnitřního kontrolního systému. 

 

Tabulka č. 2 – Přehled nejčastěji se opakujících nedostatků  

Pořadí Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 

1. Účetnictví Účetnictví Účetnictví Účetnictví Inventarizace 

2. Inventarizace FKSP Inventarizace Vnitřní kontrolní systém Účetnictví 

3. FKSP Inventarizace FKSP Inventarizace Vnitřní kontrolní systém 

4. Investiční fond Investiční fond Investiční fond Směrnice Směrnice 

5. Vnitřní kontrolní systém Rezervní fond Směrnice FKSP FKSP 

 

 

5.1 Účetnictví 

5.1.1 Časové rozlišení 

 

Z oblasti účetnictví patřilo k nejvíce opakujícím se nedostatků chybování v časovém rozlišení 

nákladů a výnosů, příjmů a výdajů, kdy organizace v mnoha případech metodu časového 

rozlišení vůbec nepoužívaly. Organizace si neuvědomily, že časové rozlišení nákladů  

a výnosů, příjmů a výdajů vycházelo ze zásad vedení řádného účetnictví, kdy bylo 

požadováno evidovat účetní případy podle období, ke kterému se vztahují, a to pro zajištění 

nezávislosti jednotlivých účetních období. To znamená, že některé náklady a výnosy, příjmy  

a výdaje bylo nutné přesunout do následujících období, pokud se k nim časově a věcně 

vztahovaly. Pro přesun nákladů a výnosů bylo nezbytné používat účty účtové skupiny  

38 - přechodné účty aktiv a pasiv. Nejčastěji byly předmětem časového rozlišení náklady za 

nájemné hrazené předem, předplatné časopisů a publikací či paušály na servisní služby, 

výnosy za nájemné přijaté předem nebo předem přijaté paušály na servisní služby, výdaje za 

nájemné placené pozadu a příjmy související s běžným účetním obdobím, které nebyly 

doposud vyúčtovány jako pohledávky např. pojišťovnou přiznané, ale dosud neuhrazené 

pojistné plnění. Velice často organizace časově nerozlišovaly některé z výše uvedených 

položek.  
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5.1.2 Účetní doklady a náležitosti účetních dokladů 

 

V oblasti účetnictví spočíval jeden z nejčastějších nedostatků v nedostačujících náležitostech 

účetních dokladů. Nejčetněji bylo ze strany kontrolovaných organizací chybováno v tom, že 

účetní doklady neobsahovaly okamžik vyhotovení účetního dokladu, podpisový záznam 

osoby odpovědné za účetní případ nebo podpisový záznam osoby odpovědné za jeho 

zaúčtování. Ojediněle účetní doklady neobsahovaly ostatní náležitosti jako označení účetního 

dokladu, obsah účetního případu a okamžik uskutečnění účetního případu.  

 

Dalším z častých nedostatků byla neexistence účetních dokladů k některým účetním 

operacím. „Veškeré účetní případy (skutečnosti ovlivňující finančně-majetkovou strukturu 

účetní jednotky) je třeba zaznamenat prostřednictvím účetních dokladů, na základě kterých 

účetní jednotka provádí zaúčtování účetních případů. Bez řádného účetního dokladu nelze 

účetní transakci zaúčtovat.“
43

 I přesto v mnoha případech organizace nevyhotovovaly účetní 

doklady např. k zaúčtování bankovních operací či k účetním opravám.  

 

V některých případech byly, dle data vyhotovení účetního dokladu, přijaté faktury zaúčtovány 

ještě před jejich přijetím do organizace i přesto, že dle zákona o účetnictví jsou „účetní 

jednotky povinny vyhotovovat účetní doklady bez zbytečného odkladu po zjištění skutečností, 

které se jimi zachycují“
44

. Tato povinnost nemohla být splněna, neboť organizace již účtovala 

v momentě, kdy faktura ještě nebyla prokazatelně přijata (např. zapsána v knize došlých 

faktur). Z výše uvedeného tedy vyplývá, že účetní doklad byl vystaven v momentě, kdy 

nebyla známa skutečnost, která měla být tímto dokladem zachycena.   

 

5.1.3 Účetní zápisy v účetním deníku 

 

V mnoha případech zápisy v deníku nebyly vedeny chronologicky. V těchto případech bylo 

postupováno v rozporu s § 13 odst. 1 písm. a) zákona o účetnictví, podle kterého by měly 

účetní jednotky účtovat v deníku, v němž by měly účetní zápisy uspořádat z hlediska 

časového (chronologicky) a jímž by prokazovaly zaúčtování všech účetních případů  

v účetním období.   

                                                 
43

MŰLLEROVÁ, L.; VOMÁČKOVÁ, H.; DVOŘÁKOVÁ, D. K § 6. Zákon o účetnictví. Metodické prvky 

účetnictví. ASPI (Automatizovaný systém právních informací), 2009. 
44

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 
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5.1.4 Ostatní nedostatky  

 

V mnoha případech došlo k situaci, kdy faktury došlé nebyly účtovány předpisem 

prostřednictvím účtu 321 – Dodavatelé, ale přímo do nákladů. Dle § 19b odst. 2 vyhlášky  

č. 505/2002 Sb. obsahuje účet 321 – Dodavatelé závazek vůči zaměstnavateli. Obdobně bylo 

postupováno u faktur vydaných, které nebyly účtovány předpisem na účet 311 – Odběratelé, 

ale přímo do nákladů i přesto, že dle § 12 odst. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb. obsahuje účet  

311 – Odběratelé částky pohledávek vůči odběrateli.  

 

Velice často přijaté zálohové faktury byly zaúčtovány přímo do nákladů bez použití účtu 314 

– Poskytnuté provozní zálohy. Organizace tedy chybovaly v tom, že zahrnuly do nákladů ty 

položky, které ještě nebyly ze strany dodavatele vyúčtovány. Dle § 12 odst. 1 vyhlášky  

č. 505/2002 Sb. obsahuje účet 314 – Poskytnuté provozní zálohy částky poskytnutých 

provozních záloh dodavatelům před splněním smlouvy ze strany dodavatele. 

 

Dalším z častých nedostatků spočíval v tom, že účetní opravy nebyly prováděny v souladu  

s § 35 odst. 3 zákona o účetnictví. V několika případech bylo škrtáno, přepisováno či 

přelepováno. Opravy se musí provádět tak, aby bylo možno určit osobu odpovědnou za 

provedení každé opravy, okamžik jejího provedení a zjistit jak obsah opravovaného účetního 

záznamu před opravou, tak jeho obsah po opravě. Opravy v účetních záznamech nesmějí vést 

k neúplnosti, neprůkaznosti, nesprávnosti, nesrozumitelnosti nebo nepřehlednosti účetnictví. 

 

5.1.5 Následky chybných účetních operací  

 

V případech, kdy organizace nepoužily metodu časového rozlišení, zkreslily výsledek 

hospodaření a v rozporu s § 7 odst. 1 zákona o účetnictví sestavená účetní závěrka nepodávala 

věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.  

 

Pokud organizace nevyhotovovaly účetní doklady nebo tyto účetní doklady neobsahovaly 

náležitosti, byly účetní doklady považovány za neprůkazné, a tím došlo dle § 8 odst. 1 zákona 

o účetnictví ke konstatování, že účetní jednotky nesplnily povinnost vést účetnictví správné.  

 

V případě, kdy organizace nevedly účetní záznamy v deníku chronologicky z časového 

hlediska, vystavily se riziku, že se jim nepodaří prokázat zaúčtování všech účetních případů  
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v účetním období a její účetnictví nebude možné považovat za správné v souladu s § 8 odst. 2 

zákona o účetnictví.  

 

Pokud faktury přijaté nebyly účtovány prostřednictvím účtu 321 – Dodavatelé  

a faktury vydané na účet 311 – Odběratelé, ale byly zaúčtovány přímo do nákladů či výnosů, 

došlo k situaci, že organizace účtovaly do nákladů a do výnosů i přes to, že v daném 

okamžiku neznaly skutečnou výši závazku či pohledávky, jelikož ještě nedošlo k vyúčtování. 

Z výše uvedeného vyplývá, že organizace nerespektovaly obsahové vymezení jednotlivých 

účtů dané vyhláškou č. 505/2002 Sb. A dále také dle § 4 odst. 8 písm. f) zákona o účetnictví 

nesplnily povinnost dodržovat při vedení účetnictví směrnou účtovou osnovu. Je nutné 

upozornit na skutečnost, že v případě, kdy organizace nezaúčtuje vznik závazku ve správný 

okamžik vzniku účetního případu, vystavuje se tím riziku, že může dojít k nedodržení lhůty 

splatnosti a v důsledku toho k vyměření sankcí ze strany věřitele. 

  

Pokud organizace neúčtovaly přijaté zálohové faktury předpisem přes účet 314 – Poskytnuté 

provozní zálohy, byly do nákladů zaúčtovány zálohy v okamžiku, kdy ještě nedošlo 

k vyúčtování. Organizace tak porušily vyhlášku č. 505/2002 Sb. a dále také nedodržely 

směrnou účtovou osnovu dle § 4 odst. 8 písm. f) zákona o účetnictví, kde je tato povinnost 

stanovena.  

 

V případech, kdy opravy nebyly prováděny v souladu se zákonem o účetnictví, bylo 

účetnictví v těchto případech považováno za nesprávné proto, že nesprávně provedené opravy 

odporovaly tomuto zákonu. V případě, že opravy účetních záznamů byly nečitelné, lze na ně 

nahlížet, jakoby je účetní jednotky nevedly. Oba typy závad vztahující se k opravám byly 

kvalifikovány jako porušení zákona o účetnictví.     

 

 

5.2  Inventarizace 

5.2.1 Provádění inventarizace 

 

V mnoha případech byla inventarizace provedena pouze částečně. Nejčastěji organizace 

opomněly v rámci dokladové inventarizace zinventarizovat některé účty. Jednalo se převážně 
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o účty účtové třídy 3 – Zúčtovací vztahy, konkrétně např. přechodné účty aktiv a pasiv, 

pohledávky či zúčtování se zaměstnanci a institucemi.   

 

V mnoha případech organizace neprovedly inventarizaci některého z účtů podléhající fyzické 

inventarizaci jako např. účtu 031 – Pozemky či 042 – Pořízení dlouhonoho hmotného 

majetku.  

 

V souvislosti s výše uvedeným i nedostatky v oblasti provádění inventarizace je vhodné 

poznamenat, že „inventarizace je prvkem metody účetnictví, který zajišťuje věcnou kontrolu 

účetnictví. Význam inventarizace spočívá v tom, že zabraňuje evidovat v účetnictví  

a vykazovat v účetní závěrce majetek a závazky, které neexistují, nebo je vykazovat  

v takovém ocenění, které neodpovídá skutečnosti. Z toho důvodu je provádění inventarizace 

ze zákona povinnou a nezastupitelnou činností při každém sestavování řádné nebo mimořádné 

účetní závěrky s výjimkou situací, kdy zákon o účetnictví připouští průběžné inventarizace.“
45

 

 

5.2.2 Inventurní soupisy a jejich náležitosti   

 

Nejčastějším nedostatkem v inventurních soupisech bylo to, že organizace sice ověřily 

skutečné stavy majetku a závazků, ale nesplnily povinnou danou § 30 odst. 1 zákona  

o účetnictví zaznamenat tyto stavy v inventurních soupisech. Soupisy buď nebyly vyhotoveny 

vůbec, nebo nesplňovaly náležitosti dle§ 30 odst. 2 zákona o účetnictví, kde je uvedeno, že 

inventurní soupisy jsou průkazné záznamy, které musí obsahovat:   

 skutečnosti, podle kterých lze zjištěný majetek a závazky jednoznačně identifikovat,  

 podpisové záznamy osob odpovědných za zjištění skutečností a za provedení 

inventarizace,  

 způsob zjišťování skutečných stavů,  

 ocenění majetku a závazků k okamžiku ukončení inventury, 

 okamžik zahájení a okamžik ukončení inventury. 

 

Velmi často bylo zjištěno, že na inventurních soupisech chyběly podpisové záznamy, způsob 

zjišťování skutečných stavů a okamžik zahájení a okamžik ukončení inventury.   

 

                                                 
45

MŰLLEROVÁ, L.; VOMÁČKOVÁ, H.; DVOŘÁKOVÁ, D. K § 29. Zákon o účetnictví. Inventarizace. ASPI 

(Automatizovaný systém právních informací), 2009. 
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5.2.3 Evidence a oceňování majetku 

 

V oblasti evidence majetku bylo zjištěno, že organizace vedly majetek s nulovou hodnotou. 

Ve většině případů se jednalo o bezúplatně darovaný majetek. I přesto, že organizaci 

s bezúplatně darovaným majetkem nevznikal žádný náklad, bylo nutno jej dle § 24 a § 25 

zákona o účetnictví ocenit reprodukční pořizovací cenou, za kterou by byl majetek pořízen  

v době, kdy se o něm účtovalo. 

 

Dále bylo zjištěno, že v některých případech organizace bezúplatně darovaný majetek vůbec 

nezavedly do své účetní evidence. Ze zákona o účetnictví vyplývá, že organizace jsou 

povinny nejen bezúplatně převedený nebo darovaný majetek oceňovat, ale také dle § 2 zákona 

o účetnictví účtovat o stavu a pohybu majetku.  

 

5.2.4 Následky chyb v inventarizaci  

 

Dle § 6 odst. 3 zákona o účetnictví byly účetní jednotky povinny inventarizovat majetek  

a závazky v souladu s § 29 a § 30 zákona o účetnictví, které stanovovaly konkrétní podmínky 

pro provedení inventarizace. Z výše uvedených ustanovení vyplývá, že inventarizaci podléhá 

nejen majetek, který se ověřuje fyzicky, ale také závazky a pohledávky či ostatní složky, které 

se ověřují dokladově. V případech, kdy organizace neprovedla inventarizaci nebo ji provedla 

částečně, vystavila se riziku, že z tohoto důvodu bylo její účetnictví považováno za 

neprůkazné dle § 8 odst. 4 zákona o účetnictví a dále došlo k porušení § 6 odst. 3, § 29  

a § 30 zákona o účetnictví. Je nutné si uvědomit, že „absence inventarizace či její 

podceňování nebo nerespektování může způsobit vážné škody na samém majetku účetní 

jednotky.“
46

 

 

Pokud inventurní soupisy neměly zákonem stanovené náležitosti jako podpisové záznamy, 

způsob zjišťování skutečných stavů a okamžik zahájení a okamžik ukončení inventury, došlo 

k porušení § 30 odst. 2 zákona o účetnictví.  

 

                                                 
46

SCHIFFER, V. Vnitřní kontrolní systém účetních jednotek. Účetnictví v praxi, 2008.   
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V případech, kdy organizace neocenily bezúplatně darovaný majetek či jej nezavedly do své 

účetní evidence, se vystavily se riziku, že účetní závěrka nepodávala věrný a poctivý obraz 

účetnictví a došlo tak k porušení § 7 odst. 1 zákona o účetnictví.  

 
 
 

5.3 Dodržování zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

5.3.1 Fond kulturních a sociálních potřeb  

 

Nejčastějším nedostatkem v oblasti Fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP“) 

byla nesprávná výše tvorby. Dle § 33 odst. 1 zákona o rozpočtových pravidlech měl být FKSP 

„tvořen základním přídělem na vrub nákladů příspěvkové organizace z ročního objemu 

nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popřípadě na mzdy a náhrady mzdy a odměny 

za pracovní pohotovost, na odměny a ostatní plnění za vykonávanou práci“
47

. Ovšem 

konkrétní výši tvorby upravuje vyhláška o FKSP, kde je v § 2 odst. 1 této vyhlášky stanoven 

základní příděl částkou ve výši 2% z ročního objemu nákladů na platy a náhrady platů. 

Organizace v mnoha případech nerespektovaly tuto výši základního přídělu a provedly tvorbu 

vyšší či nižší než byla stanovená 2%. Ve většině případů byly důvodem chybné matematické 

operace zaměstnanců odpovědných za tvorbu FKSP a v návaznosti na to neprovedení 

vyúčtování skutečného základního přídělu v rámci účetní závěrky, kdy by na tento rozpor 

bylo možné přijít a opravit jej na žádoucí stav. 

 

Dalším z často se opakujících se nedostatků byla tvorba FKSP připsanými bankovními úroky 

za vedení bankovního účtu a čerpání finančních prostředků FKSP na úhradu bankovních 

poplatků. V ustanovení § 3 odst. 2 vyhlášky o FKSP bylo stanoveno, že prostředky fondu 

mají být uloženy na samostatném účtu u bank, z čehož vyplývá, že se v účetnictví vždy 

objevily jak získané úroky, tak bankovní poplatky. Protože zdroje i plnění FKSP byly 

jednoznačně dané zákonem o rozpočtových pravidlech a vyhláškou o FKSP, nemohly 

ovlivňovat hospodaření FKSP ani bankovní poplatky, ani připsané úroky. Jednoznačně lze 

tedy konstatovat, že prostřednictvím úroků z bankovního účtu nemohl být FKSP tvořen a jeho 

prostředky tak nemohly být použity na úhradu bankovních poplatků.     

 

                                                 
47

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů  
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5.3.2 Investiční fond 

 

V případě Investičního fondu (dále jen „IF“) bylo nejčastěji chybováno v oblasti zdrojů, které 

jsou tvořeny prostřednictvím odpisů z hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku. 

Organizace nerespektovaly odpisové plány schválené zřizovatelem a tyto plány překračovaly. 

Ve většině případů bylo důvodem překročení pořízení nového majetku, o který však nebyl 

upraven odpisový plán a ten následně neprošel schvalovacím řízením přes zřizovatele.   

 

5.3.3 Rezervní fond 

 

V několika případech byl Rezervní fond (dále jen „RF“) nesprávně tvořen připsanými 

bankovními úroky za vedení bankovního účtu. Zákon o rozpočtových pravidlech stanovuje, že 

RF se tvoří ze zlepšeného výsledku hospodaření a dále mohou být jeho zdrojem peněžní dary. 

Připsané bankovní úroky za vedení bankovního účtu k RF nelze považovat za peněžní dary 

(nebyly doloženy žádnou smlouvou o poskytnutém peněžním daru), z tohoto důvodu byl tento 

nedostatek považován za porušení § 30 odst. 1 zákona o rozpočtových pravidlech (jelikož se 

jednalo o období před platností novely, nebylo uplatněno porušení rozpočtové kázně).  

 

5.3.4 Následky chybných operací v hospodaření s fondy 

 

V případě, kdy organizace tvořily FKSP v nesprávné výši, jednalo se o porušení § 2 odst. 1 

vyhlášky o FKSP.  

 

Ovšem neprovedení vyúčtování základního přídělu, které mělo být uskutečněno v rámci 

účetní závěrky, bylo kvalifikováno jako porušení § 33 odst. 2 zákona o rozpočtových 

pravidlech.  

 

Neoprávněná tvorba FKSP bankovními úroky bylo porušením § 33 odst. 1 zákona  

o rozpočtových pravidlech. Zde bylo uvedeno, že FKSP je tvořen základním přídělem 

z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popřípadě na mzdy náhrady 

mzdy a odměny za pracovní pohotovost, na odměny a ostatní plnění za vykonávanou práci. 

V tomto případě je tedy vyloučeno, aby tvorba FKSP obsahovala i jiné zdroje (bankovní 

úroky) než výše uvedené. Dále byl tento nedostatek posouzen (od platnosti novely ze dne  

1. 4. 2009) jako porušení rozpočtové kázně dle § 28 odst. 7 písm. b) zákona o rozpočtových 
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pravidlech, neboť došlo k situaci, kdy organizace převedla do svého peněžního fondu více 

finančních prostředků, než stanovil tento zákon. 

 

V případě čerpání FKSP na bankovní poplatky lze konstatovat, že bylo postupováno 

v rozporu s vyhláškou o FKSP, která jednoznačně stanoví v § 4 – § 14 vyhlášky o FKSP 

možnosti čerpání finančních prostředků.   

 

Nedostatek v překročení odpisového plánu byl posouzen jako porušení § 31 odst. 1  

písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech a od 1. 4. 2009 zároveň jako porušení rozpočtové 

kázně dle § 28 odst. 7 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech. V § 28 odst. 7 písm. b) 

zákona o rozpočtových pravidlech bylo přesně stanoveno v případě nerespektování 

schváleného odpisového plánu a tím vyšší tvorby investičního fondu, že se jedná o porušení 

rozpočtové kázně, jelikož organizace převedla do svého peněžního fondu více finančních 

prostředků, než rozhodl zřizovatel.  

  

Nedostatek v tvorbě rezervního fondu připsanými bankovními úroky za vedení bankovního 

účtu byl klasifikován jako porušení § 30 odst. 1 zákona o rozpočtových pravidlech a od  

1. 4. 2009 zároveň jako porušení rozpočtové kázně dle § 28 odst. 7 písm. b) zákona  

o rozpočtových pravidlech, neboť organizace převedla do svého peněžního fondu více 

finančních prostředků, než stanovil tento zákon. 

 

5.3.5 Následky porušení rozpočtové kázně 

 

Od účinnosti novely zákona o rozpočtových pravidlech, tj. 1. 4. 2009, nastala pro příspěvkové 

organizace nová situace. Novela přinesla jednoznačné řešení výše uvedených situací formou 

nařízeného odvodu. Dle § 28 odst. 8 zákona o rozpočtových pravidlech za porušení 

rozpočtové kázně uložil zřizovatel příspěvkové organizaci odvod ve výši neoprávněně 

použitých prostředků. Na základě § 28 odst. 9 zřizovatel sice může z důvodu zamezení 

tvrdosti snížit nebo prominout odvod za porušení rozpočtové kázně na základně písemné 

žádosti, avšak toto ustanovení nemusí být ze strany zřizovatele akceptováno, čímž by se 

organizace vystavila nejen nepříjemné situaci v podobě porušení zákona o rozpočtových 

pravidlech, ale v některých případech i významným finančním problémům. 
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5.4 Vnitřní kontrolní systém 

5.4.1 Nastavení a funkčnost vnitřního kontrolního systému 

 

Veřejnosprávní kontroly prokázaly, že ve většině případů byl nastaven vnitřní kontrolní 

systém pouze částečně. Konkrétně se jednalo o to, že nebyl ředitelem školy či školského 

zařízení (jako vedoucím orgánu veřejné správy) stanoven konkrétní rozsah pravomocí  

a odpovědností vedoucích a ostatních zaměstnanců v rámci řídící kontroly a nebyl zajištěno, 

aby o všech operacích a kontrolách byl proveden záznam a vedena příslušná dokumentace.  

 

Častým nedostatkem bylo zjištění, že v rámci nastavení vnitřního kontrolního systému byl 

funkcí správce rozpočtu pověřen zaměstnanec externí účetní firmy, který organizaci 

poskytoval na základě smluvního vztahu služby ve formě zpracování účetnictví. Správcem 

rozpočtu však mohl být dle § 26 odst. 1 písm. b) zákona o finanční kontrole pouze 

zaměstnanec organizace. Dalším opakujícím se nedostatkem v rámci nastavení vnitřního 

kontrolního systému bylo sloučení funkcí příkazce operace a správce rozpočtu, což bylo 

v rozporu s § 26 odst. 1 zákona o finanční kontrole nepřípustné.  

 

V případech, kdy vnitřní kontrolní systém byl nastaven, byly zjištěny časté problémy v jeho 

funkčnosti. Největší nedostatky se objevovaly v oblasti předběžné kontroly, která nebyla 

prováděna vůbec, čímž došlo k porušení § 26 odst. 1 zákona o finanční kontrole.  

 

Ze strany kontrolovaných organizací také došlo v několika případech ke sloučení různých fází 

kontrol jako např. ke sloučení průběžné a následné kontroly. Bylo nutné si uvědomit, že dle  

§ 3 odst. 4 písm. a) zákona o finanční kontrole obsahuje vnitřní kontrolní systém finanční 

kontrolu i při průběžné kontrole, kdy dochází ke sledování uskutečňovaných operací až do 

jejich konečného vypořádání a vyúčtování a následná kontrola slouží k prověření vybraných 

operací v rámci hodnocení dosažených výsledků a správnosti hospodaření. Z uvedeného 

vyplývalo, že nebylo možné, aby např. datum záznamu o následné kontrole předcházel datu 

úhrady faktury. Pokud se tak stalo, došlo k porušení § 3 dost. 4 písm. a) zákona  

o finanční kontrole.  
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5.4.2 Dokumentace o řídících kontrolách 

 

V mnoha případech nebyly doloženy písemné záznamy o řídících kontrolách. V některých 

případech nebyla splněna povinnost ze strany ředitele školy či školského zařízení (jako 

vedoucí orgánu veřejné správy) dle § 25 odst. 2 písm. c) zákona o finanční kontrole zajistit, 

aby o všech operacích a kontrolách byl proveden záznam a vedena příslušná dokumentace.  

 

5.4.3 Následky nedostatků vnitřního kontrolního systému  

 

V případech, kdy nebyl zaveden vnitřní kontrolní systém a nebylo zajištěno vedení příslušné 

dokumentace (obojí bylo nezbytnou součástí pro funkčnost vnitřního kontrolního systému), 

došlo k porušení § 25 odst. 1, 2 zákona o finanční kontrole. Ředitel školy či školského 

zařízení (jako vedoucí orgánu veřejné správy) měl povinnost pověřit jednotlivé zaměstnance 

funkcemi (příkazce operace, správně rozpočtu, hlavní účetní) a stanovit jasná pravidla pro 

provádění záznamů o všech kontrolách a vedení dokumentace. „K tomu, aby odpovědní 

zaměstnanci mohli řádně vykonávat uvedené funkce, je třeba, aby vedoucí organizace 

zabezpečil tok informací mezi těmito zaměstnanci vydáním interních pokynů (například 

oběhu účetních dokladů), kde bude stanoveno kdo, kdy a co u operace kontroluje, kdo 

potvrzuje formální a věcnou správnost operace, a za co odpovídá jak z hlediska kontroly 

prováděné činnosti, tak z hlediska finančního objemu schvalované operace.
48

“ Na základě 

výsledků veřejnoprávních finančních kontrol v mnoha případech tato pravidla nastavena 

nebyla, z čehož je zřejmé, že zaměstnanci nemohli vykonávat řídící kontrolu tak, aby 

odpovídala zákonem stanoveným požadavkům.  

 

V mnoha případech došlo ke sloučení různých fází kontrol, např. průběžné a následné, což 

bylo v rozporu s § 3 odst. 4 písm. a) zákona o finanční kontrole. Organizace nerespektovaly, 

že průběžná kontrola měla být prováděna dle zákona o finanční kontrole „při průběžném 

sledování uskutečňovaných operací až do jejich konečného vypořádání a vyúčtování“
49

  

a následná kontrola měla být provedena až po ukončení všech operací a po jejich vyúčtování.   

V těchto případech je nutné si uvědomit, že „průběžná řídící kontrola je kontrola činností 

v průběhu operace, která zajišťuje úplný a přesný průběh operací v návaznosti na předem 
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dohodnuté smluvní či jiné podmínky, až do jejich konečného vypořádání a vyúčtování. 

Kontrolní postup před úhradou závazku nebo uplatněním nároku organizace zahrnuje 

prověření dílčí operace včetně úplnosti pokladů a její schválení v odpovědnosti příkazce 

operace. Dále se jedná o prověření podkladů předaných příkazcem operace k dílčí fakturaci  

a provedení kontroly správcem rozpočtu a hlavním účetním. Zahrnuje i kontrolní postupy při 

prověřování dokumentace a sestavování účetních a statistických výkazů, hlášení a zpráv 

vyhotovovaných v průběhu finančních operací.“
50

 Oproti tomu „následná řídící kontrola 

ověřuje, zda přezkoumávaná operace byla uskutečněna v souladu s právním předpisem,  

v částkách schválených rozpočty, v souladu s uzavřenými smlouvami, a zda operace byla 

zaúčtována v souladu s účetními předpisy, směrné účtové osnovy a účetními metodami. Dále 

se ověřuje, zda byly dosaženy optimální výnosy nebo příjmy. Rovněž se ověřuje, zda náklady 

nebo výdaje byly vynaloženy hospodárně, efektivně a účelně, např. zda pořízený majetek  

a služby byly pořízeny za finanční prostředky zahrnuté v rozpočtu organizace, zda dosahují 

předpokládaných parametrů, zda jsou efektivně využívány a zda jejich pořízení je přínosem 

pro činnost organizace. V oblasti mzdových a ostatních nákladů se prověřuje správnost 

vyplacených mezd, odměn vyplacených na základě dohod o provedení práce a dohod  

o pracovní činnosti.“
51

  

 

Dalším z často se opakujících se nedostatků byla neexistence písemných záznamů o řídící 

kontrole. Nezbytnost písemných záznamů vycházela z praktických zkušeností, kdy ze strany 

kontrolovaných organizací bylo namítáno, že řídící kontrola byla prováděna. Z hlediska 

kontrolujících však nebylo možné její provedení prověřit, neboť nebyly předloženy písemné 

záznamy. Tento nedostatek byl kvalifikován jako porušení § 25 odst. 2 písm. c) zákona  

o finanční kontrole, kdy nebyla vedena příslušná dokumentace. V oblasti zajištění 

odpovídající dokumentace o řídící kontrole může být využito několika možností. „Výstupem 

řídící kontroly mohou být např. doklady opatřené podpisy odpovědných zaměstnanců 

organizace nebo faktury podepsané kontrolujícími zaměstnanci organizace opatřené datem 

provedené kontroly a poznámkou, že se jedná o řídící kontrolu. Dalším výstupem mohou být 

například zápisy z porad, zápisy o kontrole plnění úkolů, doklady o účasti nadřízených 
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vedoucích zaměstnanců organizace na poradách zaměstnanců podřízených útvarů, podpis 

kontrolujícího zaměstnance v pokladní knize s datem a poznámkou, že se jedná o kontrolu 

v rámci řízení apod.“
52

  

 

V případech nefunkčnosti vnitřního kontrolního systému došlo často k situaci, kdy „vnitřní 

kontrolní systém byl sice nastaven, ale v konkrétních fázích procesu nezachytil uvedené 

nedostatky a přes jejich existenci umožnil pokračování a realizaci operací“
53

 Např. veřejné 

výdaje nebyly v rámci předběžné kontroly schváleny příkazcem operace, a přesto byly 

uskutečněny nákupy majetku. Tento typ nedostatku byl kvalifikován jako porušení § 26 odst. 

1 písm. a) zákona o finanční kontrole. V takových případech na následky zjištěných 

nedostatků spočívající v nefunkčnosti kontrolního systému nelze nahlížet pouze jako na 

porušení zákona o finanční kontrole, ale na selhání základních principů finanční kontroly.  

 

 

5.5 Směrnice 

 

Nejčastěji opakující se nedostatky spočívaly v tom, že organizace nestanovily vnitřním 

předpisem postup pro časové rozlišení i přesto, že tato povinnost byla vymezena § 37 odst. 5 

vyhlášky č. 505/2002 Sb. 

 

V některých případech došlo ve vnitřní směrnici upravující nastavení vnitřního kontrolního 

systému k vyloučení některých druhů výdajů či příjmu z předmětu kontroly. Vzhledem 

k tomu, že dle § 2 písm. f) zákona o finanční kontrole jsou předmětem finanční kontroly 

v příspěvkové organizaci veškeré finanční prostředky, se kterými organizace hospodaří, 

nebylo možno tuto úpravu vnitřní směrnice akceptovat.  

 

5.5.1 Následky nedostatků ve vnitřních směrnicích 

 

Pokud organizace nestanovila vnitřním předpisem postup pro časové rozlišení i přesto, že tato 

povinnost byla vymezena § 37 odst. 5 vyhlášky č. 505/2002 Sb., vystavila se riziku, že tento 
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nedostatek byl kvalifikován nejen jako porušení výše uvedené vyhlášky, ale zároveň jako 

porušení § 4 odst. 8 písm. g) zákona o účetnictví, podle kterého byly účetní jednotky povinny 

dodržovat při vedení účetnictví účetní metody, mezi které také patří metoda časového 

rozlišení.  

 

V případech, kdy ve vnitřní směrnici upravující nastavení vnitřního kontrolního systému 

došlo k vyloučení některých druhů výdajů či příjmů z předmětu kontroly, lze konstatovat, že 

organizace nerespektovaly § 2 písm. f), g) zákona o finanční kontrole, kde bylo uvedeno, že 

„předmětem vnitřního kontrolního systému byly nejen veřejné finance, ale i věci, majetková 

práva a jiné majetkové hodnoty“
54

. Z výše uvedeného je zřejmé, že organizace se vystavily 

riziku, že některé výdaje či příjmy neprojdou systémem vnitřní kontroly (nebudou schváleny 

příkazcem operace, správcem rozpočtu a hlavní účetní) a nebudou tak splněny hlavní cíle 

řídící kontroly, kterými jsou zejména „chránit veškeré zdroje před ztrátami způsobenými 

plýtváním, poškozováním, špatným řízením, chybami a podvody, dodržovat závazné právní 

předpisy, vnitřní předpisy a pokyny vedení organizace.“
55

 Tento nedostatek byl posouzen jako 

porušení § 2 písm. f), g) zákona o finanční kontrole.  

 

 

6 Závěr           

 

V rámci stanovených cílů byly analyzovány protokoly z veřejnosprávních finančních kontrol 

za kontrolované období let 2005 – 2009. Analýzou jednotlivých protokolů a komparací jejich 

výsledků bylo zjištěno, že nejčastěji bylo chybováno v oblasti účetnictví, inventarizace, 

vnitřního kontrolního systému, tvorby a čerpání fondů a vnitřních směrnic. 

 

Výsledky výzkumu poukázaly na to, že hlavním dlouhodobě přetrvávajícím problémem 

zůstávají nedostatky z oblasti účetnictví spočívající např. v nedodržování účetních metod 

časového rozlišení, v chybějících náležitostech účetních dokladů, ale také v nesprávném 

účtování jednotlivých operací pramenící v nedodržování postupů pro účtování v návaznosti na 
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stanovené zásady a postupy vztahující se např. k účtování zálohových faktur či faktur 

přijatých a vydaných.  

 

I oblast inventarizace zůstává stále problematickou. Organizace často opomíjely 

inventarizovat veškerý majetek, závazky a pohledávky a neuvědomily si, že inventarizaci 

podléhá nejen majetek, který se ověřuje fyzicky, ale také závazky a pohledávky či ostatní 

složky, které se ověřují dokladově. V mnoha případech byla inventarizace provedena pouze 

částečně a některé složky majetku podléhající dokladové inventarizaci nebyly jejím 

předmětem. Jednalo se převážně o účty účtové třídy 3 – Zúčtovací vztahy jako např. 

přechodné účty aktiv a pasiv, pohledávky či zúčtování se zaměstnanci a institucemi. V mnoha 

případech organizace neprovedly inventuru některého z účtů podléhající fyzické inventarizaci 

jako např. účtu 031 – Pozemky či 042 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku. 

Opakovaně bylo zjištěno, že organizace nedodržely zákonem stanovené náležitosti 

inventurních soupisů, ve kterých chyběly např. podpisové záznamy, způsob zjišťování 

skutečných stavů či okamžik zahájení a okamžik ukončení inventury. Docházelo také 

k situacím, kdy organizace nesprávně oceňovaly bezúplatně darovaný majetek a evidovaly jej 

s nulovou hodnotou nebo jej nezavedly do účetní evidence vůbec. Uvedená fakta mohou 

naznačovat, že přístup k inventarizaci byl spíše formální.     

 

Naopak v oblasti FKSP, která zahrnovala jak tvorbu, tak čerpání lze konstatovat, že došlo ke 

značnému vývoji. Z provedeného výzkumu vyplývá, že organizace při nakládání s prostředky 

FKSP v průběhu sledovaného pětiletého období značně zlepšily své postupy a zvláště 

v posledních sledovaných dvou letech se přiblížily žádoucímu stavu, kdy bylo chybováno již 

podstatně méně než v letech předchozích.  

 

V nakládání s prostředky IF bylo nejčastěji zjišťováno, že organizace nerespektovaly 

odpisové plány schválené zřizovatelem a tyto plány překračovaly z důvodu pořízení nového 

majetku, o který však nebyl upraven odpisový plán, čímž docházelo k nesprávné tvorbě IF.  

 

V oblasti tvorby RF bylo chybováno ve tvorbě připsanými bankovními úroky za vedení 

bankovního účtu i přesto, že zákon o rozpočtových pravidlech tento druh tvorby neumožňuje.  

 

Na základě výsledků analýzy protokolů bylo zjištěno, že kontrolované subjekty se dopustily 

v několika případech porušení rozpočtové kázně. To bylo shledáno v případech, kdy FKSP 
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byl tvořen bankovními úroky, dále v případech, kdy nebylo provedeno vyúčtování základního 

přídělu, kdy došlo k překročení odpisového plánu a tím vyšší tvorbě IF a v případech, kdy byl 

RF tvořen bankovními úroky. Od účinnosti novely zákona o rozpočtových pravidlech, tj.  

1. 4. 2009 se příspěvkové organizace, u kterých bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně, 

vystavily riziku, že ze strany zřizovatele bude přistoupeno k uložení odvodu ve výši 

neoprávněně použitých prostředků a možnost, kdy zřizovatel může tento odvod snížit nebo 

prominout, nebude akceptována.  

 

V oblasti směrnic spočívaly nejčastěji opakující se nedostatky v tom, že organizace 

nestanovily vnitřním předpisem postup pro časové rozlišení. Další problematickou oblastí 

byly směrnice upravující nastavení vnitřního kontrolního systému, ze kterých organizace 

vyloučily některé druhy výdajů či příjmů z předmětu kontroly. Tato úprava směrnic však není 

akceptovatelná, neboť zákon o finanční kontrole stanoví, že předmětem finanční kontroly jsou 

veškeré finanční prostředky, se kterými organizace hospodaří. 

 

V posledních letech byly veřejnoprávní kontroly zaměřeny také na nastavení a funkčnost 

vnitřního kontrolního systému. Jak výzkum ukázal, i tato oblast skýtá mnohé problémy např. 

ve sloučení funkcí či fází jednotlivých kontrol, v chybějících záznamech o provedení řídících 

kontrol či ve funkčnosti vnitřního kontrolního systému. Jak bylo zjištěno, některé organizace 

nezavedly vnitřní kontrolní systém vůbec. Vzhledem k tomu, že za nastavení, funkčnost  

a účinnost je dle zákona o finanční kontrole zodpovědný ředitel (jako vedoucí orgánu veřejné 

správy) a kontrolní systém lze chápat jako „nepřetržitý proces průběžně vykonávaný 

v každodenní činnosti všemi zaměstnanci na všech úrovních řízení.“
56

, je nezbytné se na tuto 

problematiku právě ze strany odpovědných osob více soustředit. Z přehledu nedostatků lze 

konstatovat, že pokud v organizacích nebyly nastaveny kontrolní mechanismy, případně 

některé části kontrolního systému nefungovaly či selhaly, nebyla umožněna dostatečná 

kontrola hospodaření s finančními prostředky a nebyla zajištěna ochrana finančních 

prostředků proti rizikům a nesrovnalostem. 

 

Celkově lze konstatovat, že za sledované pětileté období nedošlo k zlepšení situace v oblasti 

hospodaření, jak vyplývá z provedené analýzy. Dlouhodobě přetrvávají tytéž nedostatky a jen 
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v některých oblastech bylo zaznamenáno mírné zlepšení. Řešením celé situace může být 

zodpovědnější přístup vedoucích zaměstnanců příspěvkových organizací k hospodaření 

organizace a hlavně k nastavení a udržování vnitřního kontrolního systému. Tento systém by 

měl být klíčovou součástí vnitřních směrnic a zabezpečovat předávání informací mezi 

jednotlivými zaměstnanci. Předpokladem jeho řádného fungování je stanovení  pravomocí  

a odpovědností jednotlivých zaměstnanců, kteří jsou v něm zapojeni (jako příkazce operace, 

správce rozpočtu, hlavní účetní) a vedení průkazné dokumentace o provedených řídících 

kontrolách. Pro zlepšení situace v oblasti hospodaření je též nezbytné sledování legislativy 

vztahující se k hospodaření a jejich aktuálních změn. Dalším možným řešením může být 

intenzivnější účast nepedagogických zaměstnanců na vzdělávacích akcích a rozšiřování jejich 

znalostí z oblasti hospodaření. Vzhledem ke značným finančním nákladům na školící akce je 

možné využít např. e-learningovou formu vzdělávání, kdy je možné uspořit nejen finanční 

prostředky, ale také další náklady jako např. cestovní náhrady. Tento druh vzdělávání je též 

výhodný vzhledem k časové flexibilitě. Vzdělávání zaměstnanců ekonomických útvarů se jeví 

jako nezbytný nástroj v prevenci opakování nedostatků. 
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