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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. Toto čerpání 
fondu odměn bylo účelně zrušeno jako „oprava“ ke dni 31. 12. 2018. Oddělení finanční kontroly 
klasifikuje tento postup jako porušení pravidel hospodaření s fondem § 32 zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a tím 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 zjištěno neoprávněné čerpání prostředků FKSP na základě nedostatečného 
prokázání použití prostředků FKSP ve výši 8.109 Kč. Tím nelze prokázat jeho čerpání v souladu 
s vyhláškou č. 114/2002 Sb., o FKSP. 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.  
 
Rada města uložila na základě § 28 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, příspěvkové organizaci odvod ve výši 132.109 Kč. 
 
Organizace čerpala finanční prostředky z fondu odměn na základě schváleného rozpočtu pro rok 
2018 ve výši 124.000 Kč. Vzhledem ke kladnému vývoji hospodaření ke konci roku 2018 – 
předpokládaném zisku – byla částka rozpočtovým opatření č. 1 schváleného RM v materiálu č. 3 
dne 26.11.2018 vrácena do fondu odměn. Před zahájením závěrkových operací roku 2018 a na 
základě schváleného RO č. 1 RM č. 3 bylo zrušeno čerpání fondů. V souladu se zákonem o 
účetnictví byla pak provedena oprava účetních zápisů a finance vráceny zpět do fondů. Tato 
operace byla navíc konzultována s daňovou poradkyní organizace a prošla bez připomínek také 
účetním auditem. Proto se domníváme, že jsme postupovali správně a že jsme se úmyslně 
nedopustili porušení rozpočtové kázně. 
Na základě rozpočtu FKSP 2017 a 2018 byla část prostředků čerpána na penzijní připojištění nebo 
pracovní oděvy nad rámec povinného vybavení nebo vzdělávací kurzy nebo vstupenky na 
kulturní, tělovýchovné a sportovní akce, a to v předpokládané výši 2.300 Kč na osobu v roce 2017 
a 3.000 Kč na osobu v roce 2018.  
Neoprávněně čerpané prostředky byly ve výši 2.501 Kč vráceny do FKSP. Prostředky ve výši 
5.608 Kč budou vráceny v roce 2020. 
 
Organizace žádá Radu města o prominutí uvedeného odvodu, a to na základě ustanovení § 28 
odst. 12 výše uvedeného zákona – „Zřizovatel může z důvodu zamezení tvrdosti snížit nebo 
prominout odvod za porušení rozpočtové kázně na základě písemné žádosti příspěvkové 
organizace podané do 1 roku od uložení odvodu.“ 
 
Dopad do rozpočtu města 
Prominutí odvodu představuje snížení mimořádného příjmu do rozpočtu města. 
 
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 



• Rada města usnesením č. 516/2020/oFKIA ze dne 27. 1. 2020 uložila PO Kultuře Žďár
odvod ve výši 132.109 Kč do rozpočtu města

• Dne 10. 2. 2020 podala ředitelka Kultury Žďár žádost o snížení nebo prominutí
uloženého odvodu

Návrh řešení 

• Doporučujeme rozhodnout o žádosti příspěvkové organizace Kultura Žďár

Varianty návrhu usnesení 

• RM v souladu s ustanovením § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, promíjí PO Kultuře Žďár odvod do
rozpočtu města za porušení rozpočtové kázně finančních prostředků ve výši 132.109 Kč
na základě žádosti příspěvkové organizace

• RM v souladu s ustanovením § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, neschvaluje žádost PO Kultuře Žďár a
nepromíjí odvod do rozpočtu města za porušení rozpočtové kázně finančních prostředků
ve výši 132.109 Kč

Doporučení předkladatele 
Předkladatel žádá o prominutí odvodu z důvodu zamezení tvrdosti.

Stanoviska 
 oFKIA bere na vědomí žádost o prominutí 
OF bere na vědomí žádost o prominutí 
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