MĚSTSKÁ ČÁST
BRNO-STŘED
bod jednání číslo

24

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích v
platném znění.

Zpráva na 12. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 06.05.2020

Výsledky kontroly Odboru interního auditu a kontroly MMB, č. j.
MMB/0129327/2020
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
Priloha_c_1_protokol_o_kontrole_cj_MMB01293272020_verejnost
Priloha_c_2_navrzena_opatreni_k_odstraneni_zjistenych_nedostatku

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Navrkalová Andrea, Mgr. - auditor

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
bere na vědomí
protokol o kontrole, č. j. MMB/0129327/2020, který tvoří
přílohu č. 1 tohoto materiálu a navržená opatření k odstranění
zjištěných nedostatků, která tvoří přílohu č. 2 tohoto
materiálu,
ukládá
tajemníkovi ÚMČ BS zajistit realizaci navržených opatření k
odstranění zjištěných nedostatků dle přílohy č. 2 a
ukládá
Oddělení vnitřního auditu a kontroly ÚMČ BS provést následnou
kontrolu plnění opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

Důvodová zpráva:
RMČ BS projednala na své 64. schůzi dne 20. 4. 2020 s
výsledkem:
Usnesení RMČ/2020/64/03 Výsledky kontroly Odboru interního
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auditu a kontroly MMB, č. j. MMB/0129327/2020
RMČ BS na 64. schůzi, konané dne 20.04.2020,
bere na vědomí
protokol o kontrole, č. j. MMB/0129327/2020, který tvoří
přílohu č. 1 tohoto materiálu a navržená opatření k odstranění
zjištěných nedostatků, která tvoří přílohu č. 2 tohoto
materiálu,
bere na vědomí
nepodání námitek proti kontrolním zjištěním ve smyslu ust. §
13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
doporučuje
ZMČ
BS
vzít
na
vědomí
protokol
o
kontrole,
č.
j.
MMB/0129327/2020 a navržená opatření k odstranění zjištěných
nedostatků a
ukládá
Oddělení vnitřního auditu a kontroly předložit protokol o
kontrole spolu s navrženými opatřeními k odstranění zjištěných
nedostatků na vědomí na nejbližší zasedání ZMČ BS.
Termín: 22.04.2020
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký

Dumbrovská

Jílková

Komárek

Kotěra

Landa

Mandát

Mencl

Oulehlová

Schwab

Vaníček

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

omluven

pro

Kontrolní výbor ZMČ BS projednal materiál na svém 17. jednání
dne 23. 4. 2020.
Stanovisko bude předloženo ZMČ BS na stůl.
ZMČ BS jsou na vědomí předkládána v souladu s ust. § 129a
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších
předpisů,
kontrolní
zjištění
učiněná
Odborem
interního auditu a kontroly MMB, a to v příloze č. 1 tohoto
materiálu.
Předmětem kontroly byla kontrola výkonu samostatné působnosti
svěřené orgánům městské části Brno-střed dle ust. § 129 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů – dodržování zákonů a jiných právních
předpisů zejména při hospodaření s finančními prostředky.
Kontrolující prověřili u vybraného vzorku operací zejména
zadávání a realizaci veřejných zakázek, nastavení a činnosti v
rámci vnitřního kontrolního systému, nastavení a činnosti v
rámci oběhu účetních dokladů, to vše v návaznosti na platnou
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právní úpravu a účinné interní normativní akty kontrolované
osoby.
Shrnutí kontrolou zjištěných nedostatků je uvedeno pod bodem
č. 9 protokolu o kontrole a další doporučení jsou shrnuty pod
bodem č. 10 protokolu o kontrole. Zároveň byl Oddělením
vnitřního auditu a kontroly ÚMČ BS zpracován návrh opatření k
odstranění zjištěných nedostatků. Tato opatření tvoří, spolu s
komentářem k jednotlivým zjištěným nedostatkům, přílohu č. 2
tohoto materiálu.
Námitky proti kontrolním zjištěním dle § 13 zákona č. 255/2012
Sb., o kontrole nebyly podány.
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Příloha č. 2

Navržená opatření k odstranění zjištěných nedostatků a přijetí doporučení uvedených v Protokolu o kontrole č. j. MMB/0129327/2020

KONTROLA ODBORU INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY MMB č. j. MMB/0129327/2020

provedení kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům MČ Brno-střed u vybraného vzorku operací zejména u zadávání a realizace veřejných zakázek, nastavení a činnosti v rámci vnitřního
kontrolního systému, nastavení a činnosti v rámci oběhu účetních dokladů

str. č.

Kontrolou zjištěné nedostatky včetně doporučení

5-12 Veřejná zakázka "Advent na Zelňáku "- koncese
9
Bylo zjištěno, že zadavatel v zadávací dokumentaci blíže nevymezil metodu výpočtu
předpokládané hodnoty, a tím nebylo dodrženo ust. § 175 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb.

Dotčený
ODBOR
pověřený k
nápravě
zjištěných
nedostatků
OPO

(metoda výpočtu musí být stanovena objektivním způsobem, její bližší vymezení musí být uvedeno v
zadávací dokumentaci)

10

Bylo zjištěno, že zadavatel v průběhu jednání změnil zadávací podmínky, a to tak, že provedl
změnu minimálních technických podmínek (harmonogram akce) (nebylo dodrženo ust. §
180, odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb.) a nelze tak vyloučit možnou účast i jiných dodavatelů.

OPO

Navržená opatření k odstranění kontrolou zjištěných nedostatků vč. komentáře

Termín, do
kdy bude
doporučení
přijato

Zjištění akceptujeme.
Navrhujeme tato opatření: Předpokládaná hodnota koncese byla stanovena znaleckým posudkem, a to
na základě metody založené na objektivních skutečnostech. Metoda je uvedena zejména v čl. 2.5.2 a 2.5.3
znaleckého posudku (postup ocenění porovnávacím a nákladovým způsobem). Nicméně v souladu s
doporučením OKO MMB budeme u budoucího zadávání koncesí trvat na doslovném vymezení objektivní
metody nejen ve znaleckém posudku, ale především v zadávací dokumentaci.

Ihned

Zjištění částečně akceptujeme.
Navrhujeme tato opatření: Vzhledem k tomu, že v zadávací dokumentaci nebylo přímo označeno, které
požadavky na plnění koncese představují minimální technické podmínky, na schůzce s OKO MMB, která
se uskutečnila dne 4. 2. 2020, jsme byli požádáni, abychom označili, které části zadávací dokumentace
minimální technické podmínky (dále jen "MTP") představují. Označili jsme je způsobem popsaným na str.
10, odstavec 1 Protokolu o kontrole. Kontrolní nález je tak založen na našem ústním výkladu, ve kterém
jsme chybně uvedli, kde končí a začínají MTP, tzn. že jsme do MTP zahrnuli i poslední větu "Podrobnou
specifikaci práv a povinností Zadavatele a Dodavatele koncese obsahuje koncesní smlouva, která tvoří přílohu této
koncesní dokumentace" , ačkoliv je zřejmé, že koncesní smlouva obsahuje podrobnou specifikaci práv a

povinností, které jsou předmětem koncese, a neměla být ve výčtu MTP zahrnuta. Minimální technické
podmínky jsou v zadávací dokumentaci však vymezeny na str. 4 po sousloví "koncesní dokumentace ", tj. v
následujícím odstavci po uvozující větě "Kompletní realizací adventních trhů koncesionářem se rozumí
zejména: " a končí na str. 5 na konci 1. odstavce, tedy před větou "Podrobnou specifikaci práv a povinností
Zadavatele a Dodavatele koncese obsahuje koncesní smlouva, která tvoří přílohu této koncesní dokumentace ". S
ohledem na správné vymezení MTP se domníváme, že ke změně MTP v průběhu jednání nedošlo a nebylo
tak porušeno ust. § 180 odst. 9 ZZVZ. Vzhledem k tomu, že v zadávací dokumentaci nebyly MTP
označeny přímo jako "MTP", u budoucího zadávání koncesí budeme vždy trvat na jasném označení MTP.
11

Bylo zjištěno, že zadavatel k uzavření Koncesní smlouvy, ani ke změně závazku ze smlouvy
(dodatek č. 1), nesplnil povinnost vyžádat si předchozí stanovisko MF ČR (nebylo dodrženo
ust. § 186 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.).

OPO

Zjištění akceptujeme.
Navrhujeme tato opatření: Nesplnění této povinnosti (vyžádání si předchozího stanoviska MF ČR) není
stíženo sankcí dle ZZVZ, nicméně uvedený nedostatek vnímáme a pro budoucí zadávání koncesí budeme
vždy důsledně dbát na dodržování ust. § 186 odst. 1 ZZVZ.

Ihned

Ihned

11

Bylo zjištěno, že v rámci dodatku č. 1 ke Koncesní smlouvě bylo sjednáno nové úplatné plnění na
možnost poskytnutí a užívání 35 ks prodejních stánků a 4 ks stánků na občerstvení, na které
nebyla provedena veřejná zakázka dle zákona č. 134/2016 Sb. - potažmo směrnice č. 9.

OPO

Zjištění částečně akceptujeme.
Navrhujeme tato opatření: Dodatek č. 1 koncesní smlouvy byl schválen RMČ BS. Předmětem dodatku
č. 1 bylo vypuštění závazku zadavatele poskytnout dodavateli konkrétní počet stánků a v této souvislosti
bylo dohodnuto snížení koncesního poplatku (ve výši stanovené na základě znaleckého posudku). Dále
bylo v dodatku č. 1 sjednáno, že stánky, které si na své náklady zajistí dodavatel, poskytne v případě
zájmu zadavateli, přičemž sjednané náklady za přepravu, montáž a demontáž zaplatí zadavatel. S ohledem
na skutečnost, že dodatek č. 1 koncesní smlouvy schválila RMČ BS, domníváme se, že schválila tímto i
postup odlišný od směrnice č. 9 o zadávání veřejných zakázek dle zák.č. 134/2016 Sb. (dále jen
"směrnice") pro zadání dílčího plnění náhrady nákladů za přepravu, montáž a demontáž stánků, a to v
souladu s čl. 22 odst. 1 směrnice (výjimka ze směrnice). V obdobných budoucích případech, kdy RMČ BS
bude v rámci svého rozhodování schvalovat postup odlišný od směrnice (tedy výjimku, ke které je RMČ
BS oprávněna), a zejména z důvodu, abychom předešli pochybnostem o tom, zda byl dodržen postup dle
směrnice, bude vždy výslovně uváděno, že se jedná o výjimku ze směrnice schvalovanou RMČ BS.

Ihned

13-14 Veřejné zakázky malého rozsahu:
"Pojištění advent na Zelňáku", "Oprava střech dřevěných chatek k vánočním trhům na Zelném trhu",
"Oprava 2 ks střech u dřevěných chatek k vánočním trhům na Zelném trhu", "Oprava poškozených stánků
při stavění adventu na Zelném trhu 2018", "Nákup 2 ks dřevěných stánků"

Nebyly zjištěny nedostatky

Řídící kontrola a oběh účetních dokladů - příjmy, výdaje, správa a stavy bankovních
účtů
15 Příjmy:
Bylo zjištěno, že příjem za koncesní poplatek za rok 2018 a 2019 byl nesprávně zatříděn na §
2141 (vnitřní obchod) a položku 2133 (příjmy z pronájmu movitých věcí) - nebylo
postupováno dle vyhl. 323/2002 Sb. - správce příjmu nesprávně vyhodnotil předmět
smlouvy a následně tak došlo k nesprávnému zaúčtování příjmu: místo syntetického účtu
311 byl příjem zaúčtován na účet 315 / 603 - nebylo postupováno dle ust. § 22 a § 37 vyhl. k
účetnictví č. 410/2009 Sb.
Doporučení: v příštím období zařadit tento příjem správně na položku 2111 (příjmy z
poskytování služeb a výrobků) a na syntetický účet 311 / 602.
15-16 Bylo zjištěno, že předpisy koncesního poplatku byly vystaveny až po přijetí platby - nebylo
postupováno dle ust. bodu 6.3 Českého účetního standardu (kdy okamžikem uskutečnění
14-18

OPO, OE

Zjištění akceptujeme.
Navrhujeme tato opatření: Pro rok 2020 bude vytvořen nový kód příjmu a o těchto příjmech bude
účtováno pod položkou 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků a bude používán syntetický účet 311
Odběratelé a účet 602 Výnosy z prodeje služeb .
Tento druh nedostatku je již v ÚMČ BS řešen v rámci řízení rizik - riziko č. B08.03.0000 Nesprávné
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zaúčtování typu příjmu (v případech, kdy skutečný typ příjmu je odlišný od zaúčtovaného - příčinou je nesprávně
vyhodnocený předmět příjmu jeho správcem a chybně zadaný kód příjmu nebo typ pohybu v modulu DDP IS
Ginis).

OPO

účetního případu je zejména den, ve kterém dojde ke vzniku pohledávky…).

Doporučení: u víceletých smluv, ze kterých plynou příjmy, provádět předpis pohledávek na
začátku kalendářního roku.

Zjištění akceptujeme.
Opatření k nápravě zjištěného nedostatku již bylo realizováno v roce 2019: Uvedené doporučení již
bylo v době kontroly systémově vyřešeno schválením směrnice č. 34 pro nakládání s pohledávkami, která
nabyla účinnost od 1. 7. 2019 - ve svém ustanovení čl. 4, odst. (6a) uvádí povinnost správce
poplatku/pohledávky: "pořídit předpis do karty případu (modul DDP) dle jednotlivých dlužníků neprodleně po

Ihned

vzniku právního důvodu na zaplacení pohledávky (bez ohledu na její splatnost) "

Tento druh nedostatku je již v ÚMČ BS řešen v rámci řízení rizik - riziko č. B08.01.0000
Neevidování a promlčení pohledávky.

17

Výdaje:
Bylo zjištěno, že předběžná řídící kontrola před vznikem závazku proběhla (dne 11. 6. 2018)
až po odeslání objednávky č.: OB2000/1800004 (dne 6. 6. 2018) a u objednávky č.:
OB2000/1800008 proběhla tato kontrola (dne 25. 6. 2018) až po převzetí objednané služby
(dne 20. 6. 2018) - nebylo postupováno dle ust. § 13, vyhl. č. 416/2004 Sb.

OPO

Zjištění akceptujeme.
Tento druh nedostatku je již v ÚMČ BS řešen v rámci řízení rizik - riziko č. B10.01.0000
I. Předběžná řídící kontrola (PŘK) před vznikem závazku v některých případech probíhá až po odeslání
objednávky příp. převzetí plnění:
Na společné schůzce vedoucích odborů s tajemníkem ÚMČ BS dne 4. 2. 2020 ( Zápis z projednání Zprávy o
zjištěních z interního auditu č. 08/19 k řídící kontrole veřejných příjmů a výdajů včetně příbuzné problematiky) byla
sjednána tato opatření ke zmírnění uvedeného rizika:
1. Bude provedena aktualizace směrnice č. 20 text: "před odesláním objednávky " bude změněn na "před podpisem
objednávky (datum a podpis v kolonce objednatele) ". Dále datum, které se automaticky generuje v kolonce
objednatele bude z IS Ginis smazáno, neboť neodpovídá skutečnému datu, kdy je objednávka podepisována a bude
zde povinnost uvádět skutečné datum podpisu objednatele.
2. Na základě opatření č. 1 by měl vedoucí odboru předtím, než podepíše objednávku/smlouvu/předloží smlouvu k
podpisu STA - zkontrolovat, že již proběhla I. PŘK před vznikem závazku v IS Ginis (šablona PFK) - tato povinnost
bude doplněna do směrnice k zabezpečení zákona o finanční kontrole.
3. Bude pokračováno v konání interního školení pro zaměstnance pověřené řídící kontrolou veřejných příjmů a
výdajů – s větším zaměřením na praktický postup provádění řídící kontroly.

Ihned

17

Bylo zjištěno, že faktura (daňový doklad) na úhradu dodatku ke znaleckému posudku nebyla
opatřena evidenčním razítkem a dokument nebyl evidován v elektronickém systému spisové
služby - nebylo postupováno dle Spisového řádu, čl. 6 a 7 a dle směrnice o oběhu účetních
dokladů, čl. 6.

13, 17 Bylo zjištěno, že příkazce operace v rámci předběžné řídící kontroly před vznikem závazku
nezjistil, že: sjednaný předmět pojištění (41 ks dřevěných stánků/chatek) v Pojistné smlouvě
"Advent na Zelňáku " již v době ujednání ve smlouvě nebyl v majetku MČ BS (v roce 2019
bylo 21 stánků vyřazeno z majetku MČ BS).
Doporučení: majetek obce využívat hospodárně a účelně dle § 38 zákona o obcích č.
128/2000 Sb. a příkazce operace by měl v rámci předběžné řídící kontroly ověřit hospodárnost
a účelnost výdaje.
18 Správa a stavy bankovních účtů:

Zjištění neakceptujeme.
Faktura byla řádně zevidována ve spisové službě dne: 26. 6. 2018 pod č.j.: MCBS/2018/0110361.
Skutečnost, že faktura není opatřena evidenčním razítkem, není porušením Spisového řádu (čl. 6 a 7).
Štítkem s evidenčním razítkem se opatřují dokumenty, které jsou doručeny v listinné podobě na podatelnu
ÚMČ BS. V případě, že dokument je doručen elektronicky, je zaevidován ve spisové službě a štítkem se
neoznačuje. Tak tomu bylo i v případě faktury č. 1802. Podobně i u oběhu účetních dokladů, v případě
dodavatelské faktury doručené digitálně nahrazuje evidenční razítko - písemně poznamenané číslo jednací
na doručeném dokumentu včetně data doručení.
Jelikož se však nejedná o popis zjištění, kdy by byl porušen zákonný předpis, domníváme se, že
není nutné podávat námitku dle § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole.
OISBD, Odd. Zjištění akceptujeme.
správy budov Navrhujeme tato opatření: Při průběžných interních školení zaměřených na řídící kontrolu veřejných
příjmů i výdajů budou příkazci operace opakovaně upozorňováni na důležitost prověřování výdajové
operace před vznikem závazku (před podpisem smlouvy) a to z hlediska principu 3E s ohledem na § 38
zákona o obcích. Uvedené zjištění zde bude využito jako příklad pochybení příkazce operace v praxi.
OE, OPO
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Nebyly zjištěny nedostatky
19-20 Opatření přijatá MČ BS v souvislosti s veřejnými zakázkami, které se staly
20
20
20

předmětem vyšetřování orgánů činných v trestním řízení
Kontrolující konstatovali, že opatření, která provedla MČ BS jsou v současnosti dostatečná včetně nastavení celého systému zadávání veřejných zakázek.
Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů ČR - malý státní znak
Bylo zjištěno, že MČ BS použila úřední razítko s malým státním znakem na písemnostech
vyhotovených v samostatné působnosti - rozhodnutí o výběru dodavatele, koncesní smlouva a
dodatek č. 1 ("Advent na Zelňáku ") - nebylo dodrženo ust. § 5 zákona č. 352/2001 Sb. (malý

OPO

Zjištění akceptujeme.
Navrhujeme tato opatření: Bude sjednána náprava a smlouvy a další písemnosti vyhotovené v
samostatné působnosti nebudou opatřovány úředním razítkem. Postup pro používání úředních razítek bude
31.07.2020
podrobněji upraven ve Spisovém řádu ÚMČ BS. Dále bude provedena kontrola užívání razítek za uplynulé
období, zaměstnanci budou poučení o správném užívání razítek se státním znakem a bude kladen důraz na
důsledné dodržování správného užívání razítek.

OPO

Zjištění akceptujeme.
Navrhujeme tato opatření: Správné označování písemností v souladu s ust. čl. 80 odst. 2 Statutu města
Brna bude zahrnuto do pravidelných školení zaměstnanců a bude dbáno na jeho dodržování.

státní znak užívají oprávněné osoby při výkonu státní moci jí svěřené - přenesená působnost).
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Označování písemností v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. a Statutem města Brna

21

Bylo zjištěno, že objednávky č. OB2000/1800004 a č. OB2000/1800008 nebyly v záhlaví
označeny názvem orgánu, který písemnost vyhotovil - nebylo dodrženo ust. čl. 80 odst. 2
Statutu města Brna v návaznosti na ust. § 141 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.

str. č.

7

Doporučení a upozornění uvedené v protokolu o kontrole k zamezení opakování
zjištěných nedostatků
Jelikož byly zjištěny rozdíly v písemnostech schválených v RMČ BS a uchovávaných ve
spisu k veřejné zakázce koncese a na tuto zakázku nebyl veden spis v souladu se
Spisovým řádem ÚMČ BS (bod 9.1), nebylo tak zřejmé, zda předkládané materiály do RMČ
BS byly v rámci projednání a schválení změněny nebo zda je RMČ BS schválila beze změn v
takovém znění, jak byly předloženy. Nelze tak jednoznačně určit vůli RMČ BS (riziko
důkazní nouze).
Doporučení: uvádět v zápisech změny projednávaných materiálů nebo příloh např. kurzívou a
dále zajistit, aby přílohy zápisů byly jejich nedílnou součástí a uchovávat přílohy spolu se
zápisy (tj. parafovat jednotlivé stránky příloh předkladatelem, spojit a podepsat
ověřovatelem). Zapracovat výše uvedená doporučení do vnitřních předpisů ÚMČ BS.

Dotčený
ODBOR
pověřený k
přijetí
doporučení
OPO

Navržená opatření k přijetí doporučení uvedených v protokolu o kontrole vč. komentáře

31.07.2020

Termín, do
kdy bude
doporučení
přijato

Doporučení akceptujeme.
Navrhujeme tato opatření: Podkladové materiály pro schůze RMČ BS (obsahující ke každému bodu
programu návrh usnesení, důvodovou zprávu a přílohy, včetně příloh, které byly předloženy "k výměně" či
"na stůl") budou tvořit přílohu listinného vyhotovení zápisu ze schůze RMČ BS a budou uloženy spolu se
zápisem u pověřené osoby (zapisovatelka). Materiály budou svázány a opatřeny lepítkem (na poslední
31.07.2020
straně), tak, aby bylo zřejmé, že s nimi nebylo manipulováno. Lepítko bude parafováno ověřovateli zápisu.
Tento postup včetně postupu pro předložení materiálů "k výměně" či "na stůl" bude upraven ve směrnici č.
6 Směrnice pro předkládání materiálů na schůze RMČ BS.
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24

OddVAK, OPO
Doporučení: do Směrnice k zabezpečení zákona o finanční kontrole (č. 20) a směrnice
Předkládání materiálů pro schůze Rady městské části Brno-střed (č. 6):
a) v čl. 5a směrnice č. 20 a ve směrnici č. 6 - uvést povinnost u předkládaných materiálů, které
se týkají také příjmů (nejen výdajů) uvádět v konsiliáři vyjádření příkazce operace jako
vedoucího odboru
b) v čl. 5b směrnice č. 20 - uvést, že předběžná řídící kontrola před vznikem závazku u
platových prostředků je prováděna písemně prostřednictvím limitovaného příslibu, nikoliv
elektronicky a povinnost předat limitovaný příslib hlavní účetní
c) v čl. 5c směrnice č. 20 - uvést průběh průběžné a následné kontroly také konkétně u
koncese ze které vyplývá příjem
OPO, OddVAK
Doporučení: k zkvalitnění systému zadávání veřejných zakázek:
a) chybí vzor smlouvy na administrátora (specifikovat práva a povinnosti a odpovědnost za
případnou škodu) - vytvořit vzorovou smlouvu pro administraci veřejné zakázky
b) ust. čl. 5c bodu 4* směrnice k zabezpečení zákona o finanční kontrole se týká zejména
veřejných zakázek na stavební práce - prověřovat interním auditem nejen zakázky na stavební
práce, ale i na služby popř. dodávky.
*Následná kontrola u veřejných zakázek probíhá také formou supervize: jako pravidelný (nejméně 1x
za 2 roky) interní audit zaměřený na průběh zadávání, příp. i realizaci veřejných zakázek s přizváním
externího odborníka se znalostí stavebních prací a auditních a kontrolních postupů.

Doporučení akceptujeme:
Navrhujeme tato opatření: Bude upraveno při nejbližší aktualizaci směrnic č. 20 a č. 6.
Na koncesní řízení, ze kterého vyplývá příjem je z hlediska finanční kontroly pohlíženo jako na příjem a
vztahuje se na něj tak průběžná kontrola uvedená v čl. 5c, bod 2.1 a následná kontrola uvedená v čl. 5c),
bod 3b): "kontrola, jestli přezkoumávané operace jsou v souladu s právními předpisy, schválenými rozpočty,
programy, projekty, uzavřenými smlouvami nebo jinými rozhodnutími přijatými v rámci řízení a splňují kritéria
principu 3E.

Doporučení částečně akceptujeme.
a)
Opatření k přijetí doporučení již bylo částečně realizováno s aktualizací směrnice č. 9 (účinnost od 1.
9. 2019) - článek 15, odst. 2 a 3. V bodě č. 3 je uvedena povinnost uzavřít s administrátorem zakázky
příkazní smlouvu a ustanovení, která musí příkazní smlouva obsahovat tj.: náhrada škody v případě
sankcí vůči MČ BS Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže či dotačního orgánu za nedodržení ustanovení ZZVZ
a také povinnost této osoby, vyhotovit potvrzení o průběhu veřejné zakázky (tzv. garanční list). Odbory ÚMČ BS,

které pravidelně zadávají veřejné zakázky a využívají služeb administrátorů, používají své "vzorové"
příkazní smlouvy s administrátory, kde jsou specifikována práva a povinnosti a odpovědnost za případnou
škodu. Nicméně tyto smlouvy nebyly dosud schváleny jako vzorové v RMČ BS, a proto v souladu s
doporučením v rámci přípravy aktualizace směrnice č. 9 o zadávání veřejných zakázek dle zák. č.
134/2016 Sb., připravujeme jednotný vzor příkazní smlouvy pro administraci veřejné zakázky, který bude
schválen RMČ BS.
b) Domníváme se, že uvedené doporučení je nadbytečné, neboť z ustanovení čl. 5c bodu 4 směrnice
k zabezpečení zákona o finanční kontrole nevyplývá, že by interním auditem měly být prověřovány
jen zakázky na stavební práce, pouze, že je zde možnost přizvat ke kontrole realizace stavební zakázky
externího odborníka. Jelikož z praxe známe, že OddVAK nemá takové personální obsazení, aby dokázalo
posoudit realizaci stavební zakázky. Uvedené dokládá i roční plán interního auditu na rok 2020 - Pokyn
starosty č. 8, kde je jedním z plánovaných auditů: Audit v oblasti veřejných zakázek (předmětem auditu je
audit zadávání veřejných zakázek a výběr dodavatele dle zákona č. 134/2016 Sb. a dle vnitřních předpisů ÚMČ BS,
zejména směrnice č. 9) - tzn., že v ÚMČ BS není plánován audit zakázek pouze na stavební prace, ale i na

dodávky a služby.
Zkratky a vysvětlivky:
IS Ginis - informační systém Ginis
Modul DDP – modul kniha daně, dávky, poplatky a pohledávky
MČ BS - Statutární město Brno, městská část Brno-střed
MTP - minimální technické podmínky
OddVAK - Oddělení vnitřnmího auditu a kontroly ÚMČ BS
OE - Odbor ekonomický ÚMČ BS
OPO - Odbor právní a organizační ÚMČ BS
ÚMČ BS – Úřad městské části města Brna, Brno-střed
ZZVZ - zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.
Uvedená opatření navrhli:
Mgr. Jana Plechlová, vedoucí OPO, Mgr. Andrea Navrkalová, vedoucí OddVAK, Ing. Tomáš Matejov, vedoucí OE
Zpracovala: Mgr. Andrea Navrkalová, vedoucí OddVAK
V Brně dne 1. 4. 2020

31.07.2020

31.07.2020

