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3. Zpráva útvaru vnitřního auditu týkající se účetnictví PO za rok 2020

Organizační jednotka

Příspěvková organizace Základní umělecká škola J. V.
Stamice Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 31, 580 01
Havlíčkův Brod

IČ příspěvkové organizace

72 54 59 50

Předmět

Ve dnech od 26. července do 13. srpna 2021 byla útvarem
vnitřního auditu Města Havlíčkův Brod provedena
veřejnosprávní kontrola na místě v naší ZUŠ J. V. Stamice
Havlíčkův Brod.
Dne 13. 8. 2021 byl za ZUŠ podepsán ředitelem protokol
č. 10/2021 o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě
oddělením útvaru vnitřního auditu Města Havlíčkův Brod za
kontrolované období – rok 2020. Kontrola prověřovala
hospodaření organizace včetně prověření funkčnosti vnitřního
kontrolního systému.
Dílčí závěry: Hospodářský výsledek za rok 2020 – nebyly
zjištěny nedostatky. Závazné ukazatele pro rok 2020 byly
dodrženy. Investiční plán – nebyly zjištěny nedostatky. Veřejné
zakázky v roce 2020 – nebyly zjištěny nedostatky. Faktury
přijaté – nebyly zjištěny nedostatky. Fondové hospodaření –
nebyly zjištěny nedostatky. Pokladna a cestovní náhrady –
nebyly zjištěny nedostatky. Čerpání FKSP – nebyly zjištěny
nedostatky. Inventarizace – při provádění inventarizace byly
zjištěny nedostatky v náležitostech inventurních soupisů (např.
porovnávání skutečného stavu se stavem inventurním), není
prováděna inventarizace účtů s nulovým zůstatkem, nebyla
provedena inventura účtů oprávek – bylo uloženo Nápravné
opatření N1: V rámci inventarizace účtu 021, 022 musí být
inventarizovány také účty s přímou souvislostí k ocenění
majetku – tzn. Účty opravných položek a oprávek. Do
inventarizace zahrnout účty s nulovým zůstatkem, na kterých
bylo v průběhu účetního období účtováno. Zrevidovat použité
inventurní soupisy tak, aby obsahovaly všechny povinné
náležitosti. Na základě kontrolních zjištění hodnotí kontrolní
skupina nastavený VKS jako přiměřený, ale ne zcela funkční.

Kontrolní zjištění

Závěr

Na základě provedené kontroly lze konstatovat, že
v hospodaření PO na vybraném vzorku operací za rok 2020 byly
shledány nedostatky při provádění inventarizace. Dílčí závěry a
zjištění jsou uvedeny na konci jednotlivých kapitol. Ke zlepšení
účinnosti nastaveného vnitřního kontrolního systému kontrolní
tým doporučuje přijetí jednoho nápravného opatření.

4. Zpráva o výsledku finanční kontroly za rok 2021 doplněná o vyjádření
příspěvkové organizace k příslušným zprávám
V naší organizaci upravuje systém řídící kontroly několik vnitřních předpisů:
-

Organizační řád Základní umělecké školy J. V. Stamice Havlíčkův Brod.

-

Pracovní řád Základní umělecké školy J. V. Stamice Havlíčkův Brod.

-

Provozní řád Základní umělecké školy J. V. Stamice Havlíčkův Brod.

-

Směrnice k postupu zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého
rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb.

-

Interní organizační směrnice pro vedení účetnictví Základní umělecké školy J.
V. Stamice Havlíčkův Brod.

-

Směrnice k vystavování objednávek, uzavírání smluv a dalších závazků
Základní umělecké školy J. V. Stamice Havlíčkův Brod.

Kontrola příspěvkové organizace ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod v roce 2021:
Ve dnech od 26. července do 13. srpna 2021 byla útvarem vnitřního auditu Města
Havlíčkův Brod provedena veřejnosprávní kontrola na místě v naší ZUŠ J. V.
Stamice Havlíčkův Brod.
Dne 13. 8. 2021 byl za ZUŠ podepsán ředitelem protokol č. 10/2021 o výsledku
veřejnosprávní kontroly na místě oddělením útvaru vnitřního auditu Města Havlíčkův
Brod za kontrolované období – rok 2020. Kontrola prověřovala hospodaření
organizace včetně prověření funkčnosti vnitřního kontrolního systému.
Dílčí závěry: Hospodářský výsledek za rok 2020 – nebyly zjištěny nedostatky.
Závazné ukazatele pro rok 2020 byly dodrženy. Investiční plán – nebyly zjištěny
nedostatky. Veřejné zakázky v roce 2020 – nebyly zjištěny nedostatky. Faktury
přijaté – nebyly zjištěny nedostatky. Fondové hospodaření – nebyly zjištěny
nedostatky. Pokladna a cestovní náhrady – nebyly zjištěny nedostatky. Čerpání
FKSP – nebyly zjištěny nedostatky. Inventarizace – při provádění inventarizace byly
zjištěny nedostatky v náležitostech inventurních soupisů (např. porovnávání
skutečného stavu se stavem inventurním), není prováděna inventarizace účtů
s nulovým zůstatkem, nebyla provedena inventura účtů oprávek – bylo uloženo
Nápravné opatření N1: V rámci inventarizace účtu 021, 022 musí být inventarizovány
také účty s přímou souvislostí k ocenění majetku – tzn. Účty opravných položek a
oprávek. Do inventarizace zahrnout účty s nulovým zůstatkem, na kterých bylo
v průběhu účetního období účtováno. Zrevidovat použité inventurní soupisy tak, aby
obsahovaly všechny povinné náležitosti. Na základě kontrolních zjištění hodnotí
kontrolní skupina nastavený VKS jako přiměřený, ale ne zcela funkční.
Závěr: „Na základě provedené kontroly lze konstatovat, že v hospodaření PO na
vybraném vzorku operací za rok 2020 byly shledány nedostatky při provádění
inventarizace. Dílčí závěry a zjištění jsou uvedeny na konci jednotlivých kapitol. Ke

zlepšení účinnosti nastaveného vnitřního kontrolního systému kontrolní tým
doporučuje přijetí jednoho nápravného opatření.“
Dne 24. 9. 2021 byla na ZUŠ provedena kontrola plateb pojistného na veřejné
zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného Všeobecnou
zdravotní pojišťovnou ČR, Regionální pobočkou Brno, pobočkou pro Jihomoravský
kraj a Kraj Vysočina – Závěrečný protokol č. j. VZP-21- 03772774-J836. Ke dni
kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR, pouze evidenční nedostatky.
Plátce byl poučen o povinnosti dodržování oznamovací povinnosti.
Řídící vnitřní kontrola je aplikována v příspěvkové organizaci tak, že vedení
školy provádí zpravidla 4 x ročně kontrolu cenin, spisového materiálu, razítek,
didaktické techniky, pokladní hotovosti a následnou kontrolu příjmových a
výdajových dokladů včetně všech jejich náležitostí. Z těchto kontrol je prováděn
vždy písemný záznam.
Vnitřní kontroly v ZUŠ proběhly v těchto termínech:
30. 3. 2021, 29. 6. 2021, 15. 9. 2021, 21. 12. 2021
O kontrolních výstupech vedení školy je pracovní tým pravidelně informován
na pedagogických a provozních radách ZUŠ. Veřejnost a zřizovatel nalezne
informace o vnitřních kontrolách prováděných organizací ve Výroční zprávě školy.
Nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky a žádná zjištění nebyla předána
k dalšímu řízení.

5. Zpráva o hospodaření Základní umělecké školy J. V. Stamice Havlíčkův Brod za rok
2021.
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Komentář k hospodaření příspěvkové organizace v roce 2021

1. Zhodnocení dosaženého hospodářského výsledku a zapojení fondů do výnosů.
V roce 2021 hospodařila příspěvková organizace s kladným hospodářským výsledkem
z hlavní činnosti ve výši 28 158,06 Kč. Doplňková činnost nebyla v roce 2021 zdrojem
příjmů, důvodem byla série nařízení vlády a mimořádných opatření a začátkem nového
školního roku 2021/2022 se pandemický stav nezlepšil. Hospodářský výsledek z hlavní
činnosti nebyl ovlivněn poskytnutým limitem provozního příspěvku na hlavní činnost od
zřizovatele ve výši 350 tis. Kč na rok 2021. Původní limit provozního příspěvku na hlavní
činnost byl stanoven ve výši 290 tis. Kč /Usnesení z jednání rady města Havlíčkův Brod ze
dne 25. 1. 2021 č. j. 49/21,
Dne 20. 9. 2021 rada města revokuje usnesení č.49/21 ze dne 25. 1. 2021 a nahrazuje ho tímto
textem: č. j. 504/21 – Změna závazných ukazatelů hospodaření příspěvkové organizace
Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod pro rok 2021 - Rada města
v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 244/20 ze dne 14. 12. 2020 stanovuje
příspěvkové organizaci Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod závazné
ukazatele hospodaření pro rok 2021 takto:
1) Celkový limit provozního příspěvku na hlavní činnost činí 290,0 tis Kč
2) Limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku
svěřeného zřizovatelem příspěvkové organizaci k hospodaření v hlavní činnosti dle
zákona č. 250/2000 Sb. není pro rok 2021 příspěvkové organizaci stanoven.
2a) Limit účelově určeného příspěvku na nákup výpočetní techniky a učebních pomůcek
pro zajištění distanční výuky ve školním roce 2020/2021 činí 100 tis. Kč.
Č.j. 505/21 Změna závazných ukazatelů hospodaření příspěvkové organizace Základní
umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod pro rok 2021 – Rada města projednala a
schvaluje rozpočtové opatření OSVŠ 5/2021 dle podkladové přílohy č. 64808. Schválené
rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 246/20 ze dne 14.
12. 2020 (podklad jednání č. 459)
Čerpání provozního příspěvku od zřizovatele ve výši 80 000,- Kč v roce 2021 na umělecké
vystoupení „Čtvero ročních období“:
- PV 81 ze dne 22. 9. 2021 – 20 000,- Kč – umělecké vystoupení v rámci cyklu koncertů
Čtvero ročních období

-

PV 129 ze dne 21. 12. 2021 – 3 000,- Kč – umělecké vystoupení v rámci cyklu
koncertů Čtvero ročních období
- PV 130 ze dne 21. 12. 2021 - 3 000,- Kč – umělecké vystoupení v rámci cyklu
koncertů Čtvero ročních období
- PV 131 ze dne 21. 12. 2021 – 3 000,- Kč – umělecké vystoupení v rámci cyklu
koncertů Čtvero ročních období
- PV 132 ze dne 21. 12. 2021 – 5 500,- Kč – umělecké vystoupení v rámci cyklu
koncertů Čtvero ročních období
- PV 133 ze dne 21. 12. 2021 – 5 500,- Kč – umělecké vystoupení v rámci cyklu
koncertů Čtvero ročních období
Na umělecká vystoupení v rámci cyklu koncertů Čtvero ročních období v roce 2021 bylo
z důvodu pandemie vyčerpáno pouze 40 000,- Kč z celkového rozpočtu ve výši 80 000,Kč. Dne 16. 6. 2021 proto byla převedena z účtu ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod č.
ú.107-1570740267/0100 na účet zřizovatele – Město Havlíčkův Brod - č.ú. 327521/0100
částka 40 000,- Kč (dva nerealizované koncerty v prvním pololetí roku 2021).

Čerpání provozního příspěvku od zřizovatele ve výši 210 000,- Kč na krytí odpisů budovy
ZUŠ.
Celková výše odpisů budovy ZUŠ za rok 2021 byla 214 820,- Kč. Provozní příspěvek
zřizovatele ve výši 210 000,- Kč použila ZUŠ na krytí odpisů budovy ZUŠ. Rozdíl ve výši
4 820,- Kč ZUŠ kryla ze svých provozních prostředků.
Pandemická situace související s COVIDEM 19 neměla v roce 2021 na hlavní hospodářskou
činnost naší příspěvkové organizace zásadní vliv.
Celkový obrat příspěvkové organizace za rok 2021 činil 20 273 912,- Kč.
Výnosy v naší organizaci z hlavní činnosti tvoří úplaty za vzdělání. Celková vybraná výše
úplaty za rok 2021 byla 1 780 162,- Kč.

Hodnocení odměňování v příspěvkové organizaci ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod
objem prostředků
na platy

přepočtený počet
zaměstnanců

průměrná
mzda

rok 2020

12 174 381,-

23,2

43 818,-

rok 2021

13 318 476,-

23,6

47 069,-

index

1,0939

Fond reprodukce majetku v Kč/ investiční fond/
stav k 1.1.2021

tvorba ve výši
odpisů 2021

750 582,21

338 007,-

čerpání k
31. 12. 2021

zůstatek k
31. 12. 2021

80 000,-

1 008 589,21

Fond reprodukce majetku byl čerpán na nákup nástroje – violoncello - ve výši 80 000,- Kč.
Plán investic na rok 2021 byl schválen radou města Havlíčkův Brod dne 21. 9. 2020,
č. j. 591/20 ve výši 80 000,- Kč

Rezervní fond v Kč
Stav k 1. 1. 2021

tvorba ve výši
zlep. hos. výsledku

čerpání k
31. 12. 2021

zůstatek k
31. 12. 2021

48 756,02

0,00

0,00

48 756,02

Rezervní fond nebyl v roce 2021 čerpán.

Fond odměn v Kč
Stav k 1. 1. 2021

tvorba ve výši
zlep. hos. výsledku

21 963,04

9 985,52

čerpání k
31. 12. 2021
0,00

zůstatek k
31. 12. 2021
31 948,56

Fond odměn nebyl v roce 2021 čerpán.

FKSP v Kč
Stav k 1. 1. 2021

tvorba ve výši
odvodů FKSP
2021

čerpání k
31. 12. 2021

zůstatek k
31. 12. 2021

484 919,19

267 269,-

130 617,87

621 570,32

Dle zásad používání FKSP pro zaměstnance ZUŠ byl z fondu čerpán příspěvek na stravování
ve výši 87 700,- Kč, příspěvek na rekreaci ve výši 19 739,- Kč, příspěvek na kulturu,
tělovýchovu, sport, vitamínové doplňky ve výši 19 114,87 Kč a ostatní použití fondu (nákup
publikací, časopisů, odchod do starobního důchodu pro zaměstnance ZUŠ) ve výši 4 064,- Kč.

2. Závazné ukazatele hospodaření.
Závazné ukazatele hospodaření byly radou města Havlíčkův Brod na rok 2021 stanoveny. Při
správě svěřeného majetku postupuje příspěvková organizace podle platných právních
předpisů, zřizovací listiny a podle pokynů zřizovatele. Příspěvková organizace se při
hospodaření s peněžními prostředky řídí ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

3. Odchylky v porovnání s finančním plánem.
Příspěvková organizace nepřekročila finanční plán. V průběhu roku bylo průběžně sledováno
čerpání rozpočtu a pružně reagováno na nové skutečnosti vzniklé při provozu.

4. Čerpání účelově poskytnutých dotací.
Příspěvková organizace na rok 2021 obdržela dotaci na Přímé náklady na vzdělávání ve výši
18 143 750,- Kč, která byla organizací k 31. 12. 2021 zcela vyčerpána.

5. Informace dle čl. VI, bodu 2.4 zřizovací listiny.
V roce 2021 nebyl uzavřen příspěvkovou organizací Základní umělecká škola J. V. Stamice
Havlíčkův Brod žádný pronájem nemovitého majetku. Veškeré aktivity v ZUŠ v roce 2021
byly součástí hlavní činnosti příspěvkové organizace.

