
 

 

 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 34 

 DNE: 27. 1. 2020 JEDNACÍ ČÍSLO:     516/2020/oFKIA 

 

NÁZEV: 
Rozhodnutí o uložení odvodu  

 

ANOTACE: 
Rozhodnutí o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací  

 

NÁVRH USNESENÍ: 
 

Rada města v souladu s ustanovením § 28 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, v platném znění, ukládá příspěvkové organizaci Kultura Žďár za porušení 

rozpočtové kázně odvod finančních prostředků ve výši 132.109 Kč do rozpočtu města. 
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Popis 
Oddělení finanční kontroly a interního auditu na základě plánu kontrolní činnosti roku 2019 
vykonalo veřejnosprávní kontrolu na místě u příspěvkové organizace Kultura Žďár. Kontrolou bylo 
zjištěno, že organizace v průběhu roku 2018 čerpala fond odměn na výplatu mimořádných odměn 
zaměstnanců. Celkové čerpání fondu odměn za rok 2018 bylo 124.000 Kč. Ke dni 31. 12. 2018 
byla provedena účetní operace „Zrušení čerpání fondu odměn“ v částce 124.000 Kč. Touto operací 
došlo k porušení pravidel hospodaření s fondem § 32 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů a k porušení rozpočtové kázně ve výši 124.000 Kč na základě § 28 
odst. 10 b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.  
Kontrolou bylo dále zjištěno neoprávněné čerpání prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb 

a nedostatečné prokázání použití prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb v celkové výši 
8.109 Kč. Nedoložením správnosti použití fondu nelze prokázat jeho čerpání v souladu 
s vyhláškou č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb. Tím došlo k porušení 
rozpočtové kázně ve výši 8.109 Kč dle § 28 odst. 10 c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů.   
Radě města je předkládáno ke schválení uložení odvodu příspěvkové organizaci, a to na základě 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění 
ustanovení § 28 odst. 11 – „Za porušení rozpočtové kázně uloží zřizovatel příspěvkové organizaci 
odvod do svého rozpočtu ve výši neoprávněně použitých prostředků, a to nejpozději do 1 roku ode 
dne, kdy porušení rozpočtové kázně zjistil, nejdéle však do 3 let ode dne, kdy k porušení 
rozpočtové kázně došlo.“ 
 
 
Geneze případu 

 Oddělení finanční kontroly na základě provedené veřejnosprávní kontroly na místě zjistilo 

porušení rozpočtové kázně ve výši 132.109 Kč, které konstatovalo v protokolu                       

č. j. oFKIA/11/19/DV. 

 
Návrh řešení 

 Uložit odvod na základě ustanovení § 28 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 

 
Varianty návrhu usnesení 
 

Rada města v souladu s ustanovením § 28 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, ukládá příspěvkové 

organizaci Kultura Žďár za porušení rozpočtové kázně odvod finančních prostředků ve výši 

132.109 Kč do rozpočtu města. 

 

Doporučení předkladatele 
Schválit uložení odvodu. 
 
 
Stanoviska  
Odbor školství, kultury, sportu a marketingu bere materiál na vědomí. 
 
Odbor finanční bere materiál na vědomí. 


