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,

statutárnímu městu Brnu, městské části Brno-střed byla dne 21.05.2019 doručena prostřednictvím
elektronické adresy podatelny Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“). Protože Vaše
žádost obsahovala náležitosti dle ust. § 14 odst. 2 informačního zákona, byla takto přijata
a posouzena.
Ve své žádosti jste požadovala kopii auditu zpracovaného k veřejným zakázkám Správy
nemovitostí městské části Brno-střed.
Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly č. 04/19 vč. přijetí doporučených opatření uvedených
v tomto protokolu, Vám zasíláme v příloze. Protokol zasíláme bez osobních údajů a projevů osobní
povahy.
Informace poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona v zákonné lhůtě.
S pozdravem
Mgr. Jana Plechlová
vedoucí Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed
Příloha:
- protokol vč. přijetí doporučených opatření (26 stran)

Od: Správa nemovitostí městské části Brno-střed, organizační složka, Bc. Marie Pešáková, vedoucí o.s.
Komu: Oddělení vnitřního auditu a kontroly ÚMČ BS, Mgr. Andrea Navrkalová, vedoucí odd.

PŘIJETÍ DOPORUČENÝCH OPATŘENÍ UVEDENÝCH V PROTOKOLU o výsledku veřejnosprávní kontroly č. 04/19
bod
č.

Zjištěné nedostatky

Doporučená opatření k nápravě zjištěných nedostatků

2.2 Vnitřní předpisy, které SNMČ BS vydala, pro svou činnost
1.
Organizace nemá vydány vnitřní předpisy upravující její činnost, neboť u předložených
směrnic chybí: číslo směrnice, číslo vydání a účinnost směrnice, včetně podpisu
vedoucí organizační složky a směrnice nebyly dány dle zřizovací listiny na vědomí
RMČ Brno-střed. Směrnice, které byly kontrole předloženy lze, vzhledem k výše
uvedenému, brát za koncepty směrnic, ke kterým jsou dále uvedena doporučení.

2.
3.

4.

Bezodkladně dopracovat a vydat vnitřní předpisy SNMČ BS,
zejména: Organizační řád, Směrnice k provádění finanční
kontroly, Směrnice o zadávání veřejných zakázek, Směrnice
pokladní operace, dle dalších níže uvedených doporučení a
předložit tyto směrnice zřizovateli tak, jak je uvedeno ve
zřizovací listině: "nejpozději do týdne by organizační složka měla
předložit vnitřní předpisy na vědomí RMČ Brno-střed, která je
oprávněná je rušit s tím, že než tak učiní, může starosta MČ BS
pozastavit jejich účinnost.".
Koncept Organizačního řádu obsahuje při úpravě zadávání veřejných zakázek odkaz Uvést v konceptu směrnice Organizační řád odkaz na aktuální
na již neplatný zákon č. 137/2006 Sb
zákon o zadávání veřejných zakázek na 134/2016 Sb.
V konceptu Směrnice o zadávání veřejných zakázek :
a) je uvedeno, že administrace veřejných zakázek probíhá v IS Ginis, což není v
souladu s procesem zadávání veřejných zakázek v SNMČ BS, které neprobíhá v IS
Ginis,
b) směrnice neupravuje postup při stanovení předpokládané hodnoty zakázky, která
musí být vždy dle zákona o zadávání veřejných zakázek stanovena,
c) v této směrnici není uvedeno, že by měl být o průzkumu trhu, o výzvě k podání
cenové nabídky nebo o provedeném výběru dodavatele zhotoven záznam. Tzn., že
výběr dodavatele dle této směrnice může proběhnout bez toho, aniž by se dal jeho
průběh doložit, neboť i průzkum trhu nebo výzva může dle směrnice být ústní či
písemná a i když lhůta pro podání nabídek musí být nejméně 5ti denní, její dodržení
nelze zkontrolovat, pokud výzva proběhla ústně.
d) směrnice odkazuje na neexistující body a články: např. V. čl. odst. 7 odkaz na
neexistující čl. 4.1 nebo u veřejných zakázek malého rozsahu v mimořádných situacích
je uveden čl. VII. odst. 8, který neexistuje.
e) směrnice nestanovuje postup výběru dodavatele u veřejné zakázky na stavební práce
nad 100.000 Kč bez DPH do 400.000 Kč bez DPH na opravu, údržbu a technické
zhodnocení bytu z důvodu uvedení bytu do standardu oprav schváleného RMČ BS.

Zapojit se do rozsahu směrnice ÚMČ BS č. 9, o zadávání
veřejných zakázek dle zák. č. 134/2016 Sb. (přijmout směrnici
zřizovatele), která je v současné době aktualizována a dále
dodržovat tuto směrnici.

V konceptu Směrnice pro oběh účetních dokladů:
a) směrnice nepopisuje, jak probíhá oběh účetních dokladů v případě uzavření smlouvy,
což jsou veřejné zakázky v SNMČ BS od 50 tis. Kč bez DPH a jiné závazky
vyplývající ze smluv,
b) u schéma dodavatelská faktura je chybně uvedena předběžná kontrola po vzniku
závazku příkazcem operace a správcem rozpočtu (správně má být hlavní účetní).
c) u pokladních dokladů chybí ve směrnici popis průběhu finanční předběžné řídící
kontroly dle zákona o finanční kontrole.

Po nastavení vnitřního kontrolního systému v organizaci dle
zákona o finanční kontrole zpracovat Směrnici pro oběh
účetních dokladů tak, aby odpovídal zákonu o účetnictví
(kontrola za věcnou a formální správnost) a zákonu o finanční
kontrole (kontrola před vznikem závazku nebo nároku a po
vzniku závazku nebo nároku).

2.3 Organizační řád ÚMČ BS a vymezení ve vztahu k SNMČ BS
1.
Text Organizačního řádu ÚMČ BS v bodě 30.2 neodpovídá skutečnosti - od 1.7.
2017, kdy je SNMČ BS organizační složkou neprobíhá ze strany OISBD žádná
kontrola (neexistují záznamy o kontrole) ani metodická podpora.

Doporučený
termín
realizace

Popis přijetí doporučených opatření

31.07.2019

Vnitřní předpisy jsou vypracované, ještě bude
provedena jejich finální kontrola odborem
právním (aktuálnost právních předpisů, formální
správnost). Tam kde nebudou vydány samostatné
SNMČ BS předpisy se SNMČ řídí předpisy úřadu.

31.07.2019

SNMČ BS

Viz předchozí bod
Směrnice
je
připravená,
vzhledem
k
probíhajícímu schvalování nové směrnice o
zadavání
veřejných
zakázek
úřadu
je
pravděpodobné, že samostatná směrnice nebude
třeba a bude akceptována směrnice úřadu.

31.07.2019

Uvést do souladu Organizační řád ÚMČ BS a zajistit
konzultační, metodickou a právní podporu SNMČ BS ze strany
ÚMČ BS a to např.: v případě zadávání veřejných zakázek nebo
vymáhání pohledávek nebo při tvorbě vnitřních předpisů aj.

Dotčená
osoba

SNMČ BS

Bude realizováno do 31.07.2019

31.07.2019

31.07.2019

SNMČ BS

V současné době dochází
Zřizovatel Organizačního řádu ÚMČ BS.
MČ Brnostřed

k

aktualizaci

3. Kontrola dodržování zákona č. 250/2000 Sb.
Nebyly zjištěny nedostatky.
4. Kontrola dodržování zřizovací listiny organizační složky
1.
Organizační složka nevydala Organizační řád , neboť ten je účinný až schválením viz bod 2.2 odst. 1 této tabulky
zřizovatele.
2.

Organizační složka neprovádí finanční kontrolu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční viz bod 2.2 odst. 1 této tabulky
kontrole, což zahrnuje v první řadě vydání směrnice, kde by měl být uveden průběh
finanční kontroly, kterým by se měla organizace řídit.

5.3 Předpisy pohledávek po splatnosti za nájemci bytových a nebytových prostor MČ BS a postup vymáhání těchto pohledávek
1.
Žádným vnitřním předpisem MČ Brno-střed není od roku 2014 upraven postup pro Pokud nebude v nejbližší době účetní odpis nedobytných
účetní odpis nedobytných pohledávek a pohledávek prokazatelně nevymahatelných, což pohledávek a pohledávek prokazatelně nevymahatelných upraven
je také jedním z důvodů zvýšení stavu pohledávek MČ Brno-střed, které se tímto vnitřním předpisem MČ BS, předložit na RMČ BS (v souladu se
neodepisují a je tak nadhodnocen majetek v účetnictví MČ Brno-střed.
zřizovací listinou) návrh k odpisu pohledávek prokazatelně
nevymahatelných, vždy s průvodním listem pohledávky, příp.
hromadným průvodním listem.
Odpisem prokazatelně nevymahatelné pohledávky právo na
plnění zaniká a pohledávka (vč. příslušenství k jistině) bude
vyřazena z účetní evidence. Proces účetního odpisu prokazatelně
nevymahatelných pohledávek by měl být postupný a rovnoměrný
a konzultován s Odborem ekonomickým ÚMČ BS s ohledem na
ovlivnění nákladů MČ BS, příp. daň z příjmu.
2.

Stávající znění směrnice č. 42 na evidenci a vymáhání pohledávek za nájemci či
uživateli bytu a nebytových prostor v domech svěřených MČ BS, nemá jednoznačně
vymezeny lhůty pro realizaci jednotlivých úkonů souvisejících se správou a vymáháním
pohledávek a neobsahuje postup při účetním odpisu nedobytných a prokazatelně
nevymahatelných pohledávek.

Aktualizovat znění stávající směrnice č. 42 - Směrnici na
evidenci a vymáhání pohledávek za nájemci či uživateli bytu a
nebytových prostor v domech svěřených MČ BS - vymezit lhůty
pro realizaci jednotlivých úkonů souvisejících se správou a
vymáháním pohledávek a upravit postup při účetním odpisu
nedobytných a prokazatelně nevymahatelných pohledávek.

31.07.2019

SNMČ BS

viz bod 2.2 odst. 1 této tabulky

31.07.2019

SNMČ BS

viz bod 2.2 odst. 1 této tabulky

Po konzultaci s OE bude dle zadání připraven
materiál k odpisu nejstarších evidovaných
prokazatelně nevymahatelných pohledávek.

31.07.2019

30.09.2019

SNMČ BS

V současné době probíhá příprava aktualizace
směrnice č. 42 ve spolupráci s předsedkyní
Zřizovatel finančního výboru.
MČ Brnostřed

6.1 Provozní náklady organizační složky SNMČ BS
Nebyly zjištěny nedostatky.
6.2 Vedení účetnictví
Nebyly zjištěny nedostatky.
6.3 Vedení pokladny a kontrola okamžitého stavu pokladen
1.
Nakládání s hotovostí není v organizační složce upraveno vnitřním předpisem, pouze
limity pro příruční pokladny: č. S1, S2, S3 jsou dány přílohou směrnice č. 31 Pokladní
operace vydanou zřizovatelem.
2.
Hotovost v pokladně S1 se odvádí do banky ne s ohledem na stanovený pokladní limit,
který je 100 tis. Kč (např. dne 4. 4. 2019 – čtvrtek - byl zůstatek v pokladně 157.466
Kč), ale v předem určené dny: úterý a pátek.
7. Vnitřní kontrolní systém

Vypracovat vlastní Směrnici o nakládání s hotovostí nebo
požádat zřizovatele o rozšíření rozsahu směrnice č. 31 o popis
povinností při nakládání s hotovostí v SNMČ BS.
Dodržovat zřizovatelem určený pokladní limit, případně si
zažádat o jeho zvýšení nebo jinak upravit postup nakládání s
hotovostí, aby byl dodržován stanovený pokladní limit a
současně byla pokryta rizika bezpečného nakládání s peněžními
prostředky v organizaci.

Bude vypracována směrnice o nakládání s
hotovostí.

31.07.2019

SNMČ BS

31.07.2019

Vzhledem k výši průměrně denně vybrané
hotovosti bude požádáno o navýšení pokladního
SNMČ BS
limitu a zvýšení pojistné hodnoty pro převoz
hotovosti do banky.

1.

Organizace neprovádí předběžnou řídící kontrolu (PŘK) při řízení veřejných příjmů a
výdajů před vznikem a po vzniku závazku nebo nároku dle zákona o finanční kontrole,
případně zde probíhá I. PŘK před vznikem závazku pouze příkazcem operace u
veřejných zakázek nad 50 tis. Kč bez DPH před podpisem smlouvy. U všech
objednávek i uzavřených smluv však chybí I. PŘK kontrola provedená správcem
rozpočtu, který by ujistit příkazce operace, že organizace disponuje pro daný výdaj
dostatečnými finančními prostředky. Dále viz v protokole uvedená tabulka – sloupec
zjištěné nedostatky.

8. Veřejné zakázky a registr smluv
Kontrola průběhu veřejné zakázky s hodnotou do 50.000 Kč bez DPH
1.
Na základě zjištění v protokolu se lze domnívat, že technik SNMČ, který dle
předloženého konceptu Směrnice o zadávání veřejných zakázek byl oprávněn
objednávat a podepisovat objednávky v rozsahu do 29.999 Kč bez DPH, prováděl
objednávky pouze formálně až po dokončení prací. U objednaných zakázek nebyla
provedena I. PŘK před vznikem závazku dle zákona o finanční kontrole a to
kontrola příkazcem operace a správcem rozpočtu. Z výše uvedených dokladů bylo
také zjištěno, že technik SNMČ neprováděl věcnou kontrolu faktur.

Nastavit řídící kontrolu veřejných příjmů a výdajů tak, aby
odpovídala zákonu o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášce
č. 416/2004 Sb.a praktické činnosti SNMČ BS – tento
doporučený průběh kontroly je zaznamenán v tabulce uvedené v
protokolu (modře). Případně doporučujeme využít pro
předběžnou řídící kontrolu, alespoň u výdajů nad 50 tis. Kč bez
DPH IS Ginis – elektronickou finanční kontrolu, tak jak ji má
nastaven ÚMČ BS.
V případě (finanční) řídící kontroly, která musí být nastavena
na praktický chod organizace SNMČ BS, je možné využít
metodickou podporu (konzultaci) Oddělení vnitřního auditu a
kontroly ÚMČ BS

Provádět u objednaných zakázek před nebo v den jejich
objednání I. PŘK před vznikem závazku dle zákona o
finanční kontrole a to kontrolu příkazcem operace a správcem
rozpočtu. Dále provádět věcnou kontrolu faktur, tzn.
odsouhlasit, že práce byly provedeny v objednaném rozsahu,
kvalitě a za objednanou cenu.

Kontrola průběhu veřejné zakázky s hodnotou od 50.000 Kč bez DPH do 100.000 Kč bez DPH
1.
Veřejná zakázka (FP5000/1900002) byla realizována na základě objednávky, přičemž Dodržovat Směrnici k zadávání veřejných zakázek dle zák.
na základě konceptu Směrnice o zadávání veřejných zakázek je organizační složka 134/2016 Sb. a na závazky nad 50 tis. Kč uzavírat smlouvy a tyto
povinna u zakázek v rozsahu od 50.000 Kč do 100.000 Kč bez DPH uzavírat smlouvu, smlouvy zveřejňovat v registru smluv, neboť až poté se stávají
kterou musí podepsat vedoucí organizační složky (také jako příkazce operace) a účinnými.
předtím je nutné provést průzkum trhu a dle svých zkušeností a povahy zakázky oslovit
písemně nebo ústně nejméně tři dodavatele s výzvou k podání cenové nabídky pro daný
předmět plnění. Dále bylo zjištěno, že organizační složka neprovedla dle zákona č.
340/2015 Sb., o registru smluv zveřejnění této objednávky (měla být uzavřena smlouva
příp. akceptovaná objednávka) v registru smluv, i když této povinnosti podléhá a tudíž
tato objednávka (smlouva) dosud nenabyla účinnosti
Kontrola průběhu veřejné zakázky s hodnotou nad 100.000 Kč bez DPH
1.
Bylo zjištěno, že jelikož ve směrnici není určena povinnost vyhotovit záznam o
průzkumu trhu před zadáním zakázky a dále zde ani není určena povinnost ukládat (v
případě písemné výzvy) výzvu k podání cenové nabídky ke spisu, nelze zhodnotit, v
jaké kvalitě probíhal průzkum trhu a výzva k podání cenové nabídky a zda byl dodržen
§ 6 zákona č. 134/2016 Sb., tj. zásada transparentnosti a přiměřenosti, zásada rovného
zacházení a zákaz diskriminace ve vztahu k dodavatelům, neboť u všech zakázek od
50.000 Kč do 100.000 Kč bez DPH byl předložen jen Zápis o provedeném výběru
dodavatele (podpis technika a vedoucí technického oddělení) spolu s cenovými
nabídkami (položkové rozpočty). Dále bylo zjištěno, že u všech nabídek chyběl výpis z
obchodního rejstříku, i když směrnice ve svých pojmech odkazuje na to, že: „… v
zadávací dokumentaci bude také určeno, že součástí každé nabídky musí být výpis z
obchodního rejstříku.“
2.

Bylo zjištěno, že nabídky od dodavatelů, které byly přiloženy k jednotlivým zakázkám,
jsou v rozdílné kvalitě a rozsahu, proto se lze domnívat, že dodavatelé neobdrželi od
zadavatele jednotné zadávací informace ve výzvě k podání cenové nabídky, jednalo se
například o zakázky nad 100.000 Kč do 400.000 Kč bez DPH: Dornych 25a –
rekonstrukce bytové jednotky č. 17 a rekonstrukce bytové jednotky č. 18.

Vnitřní kontrolní systém bude nově nastaven po
konzultaci s OddVAK ÚMČ BS

31.07.2019

31.07.2019

SNMČ BS

Vnitřní kontrolní systém bude nově nastaven po
konzultaci s OddVAK ÚMČ BS. SNMČ provedla
přeozdělení pracovních činností uvnitř organizace
a posílila administrativní podporu technického
SNMČ BS úseku, aby bylo možné veškeré technické a
administrativní náležitosti včas zvládat ve
VŠECH případech.

Všechny smlouvy a objednávky s předmětem
plnění nad 50 tis. Kč jsou zveřejňovány v registru
smluv předepsaným způsobem.

31.07.2019

SNMČ BS

Při výběru dodavatele u zakázek nad 50. 000 Kč bez DPH mít
doložen záznam o průzkumu trhu a záznam o výzvě k podání
cenové nabídky, včetně informace pro účastníky řízení o
doložení výpisu z obchodního rejstříku.

Nově byl nastaven systém archivace spisů u VZ,
kde byly doplněny i mailové výzvy k podání
cenové nabídky a jejich akceptace (případně
odmítnutí).
31.07.2019

Ve výzvě k podání cenové nabídky uvádět jednotné zadávací
podmínky pro všechny dodavatele a dodržovat tak § 6 zákona č.
134/2016 Sb. a dále archivovat tyto výzvy spolu se spisem
veřejné zakázky.

31.07.2019

SNMČ BS

Nově byl nastaven systém poptávání s využitím
slepých rozpočtů, archivace mailových poptávek a
provádění záznamů do spisu o ústních
SNMČ BS
poptávkách.

3.

4.

5.

Bylo zjištěno, že pokyn tajemníka č. 6 (čtvrtletní přehled uskutečněných veřejných Zapojit SNMČ BS do povinnosti předkládat realizované veřejné
zakázek do 200 tis. Kč bez DPH a veřejné zakázky v mimořádných situacích) se zakázky čtvrtletně do RMČ BS, pokud je již RMČ BS
nevztahuje na SNMČ BS, tudíž SNMČ BS na rozdíl od ÚMČ BS nedává na vědomí neschválila.
RMČ BS - seznam zadávaných veřejných zakázek.
Při průběhu zadávacího řízení bylo identifikováno korupční riziko z důvodu V případě, že výběr dodavatele neprobíhá elektronicky jako
opakovaného oslovování stejného okruhu dodavatelů, např.: S.T.A.V.LBM s.r.o., zakázka s uveřejněním (otevřená) popsat důvod oslovovaného
TORIAL s.r.o., Plus, s.r.o., přičemž vždy byla vybrána společnost: S.T.A.V.LBM s.r.o. okruhu dodavatelů v záznamu o průzkumu trhu, např. na základě
hodnocení dodavatelů a dále v rámci průzkumu trhu neuzavřít
oslovovaný okruh dalším případným uchazečům o veřejnou
zakázku
U veřejné zakázky ve výši 248.588 Kč s DPH (FP5000/1900049) byla smlouva Dodržovat stanovené postupy od zadání veřejné zakázky až po
uzavřena (dne 27. 11. 2018) dodatečně po realizaci akce (viz. termíny vážních lístků – úhradu jejího plnění: 1. výběr dodavatele, 2. objednání prací a
od 13.11-26. 11. 2018) a zveřejněna byla smlouva dne 21. 12. 2018, tzn. od tohoto dne uzavření objednávky nebo smlouvy o závazku a podmínkách
byla smlouva účinná. Provedené práce tedy proběhly bez provedení veřejné zakázky, předmětu plnění – I. PŘK (příkazce operace a správce rozpočtu)
bez I. PŘK a bez uzavření závazku (smlouvy)
a 3. kontrola, že práce byly provedeny v objednaném rozsahu,
kvalitě a za objednanou cenu (věcná kontrola) a formální
kontrola přijaté faktury - II. PŘK (příkazce operace a hlavní
účetní). A dále zveřejňovat smlouvy nad 50 tis. Kč bez DPH v
registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ihned po podpisu
smlouvy z důvodu účinnosti smlouvy až datem jejího zveřejnění.

Doporučení zřizovateli, na základě provedené veřejnosprávní kontroly na místě u organizační složky, zvážit rozdělení kompetencí mezi SNMČ BS,
OISBD, Odbor bytový a Odbor ekonomický, případně také začlenění SNMČ BS do ÚMČ BS, neboť zjištění, uvedená v tomto protokole dokládají
informaci o tom, že organizační složka svým praktickým zaměřením (správa nemovitostí svěřených MČ BS) již nemá dostatek prostoru pro
administrativní příp. i právní činnost, která je navíc ztěžována nedostatečně sdílenými informacemi mezi výše uvedenými odbory.
Použité zkratky:
SNMČ BS – Správa nemovitostí městské části Brno-střed, organizační složka
OddVAK – Oddělení vnitřního auditu a kontroly úřadu městské části Brno-střed
OISBD – Odbor investiční a správy bytových domů úřadu městské části
BP – bytové prostory
NP – nebytové prostory

Zpracovala: Bc. Marie Pešáková, vedoucí organizační složky
V Brně dne: 22. 5. 2019

31.07.2019

31.07.2019

31.07.2019

30.09.2019

Bude aktualizována směrnice č. 6 o povinnost
Zřizovatel SNMČ
předkládat
čtvrtletní
přehled
MČ Brno- uskutečněných veřejných zakázek od 0 do 200 tis.
střed
Kč bez DPH a veřejné zakázky v mimořádných
situacích
O dalších možnostech řešení vedoucího ke snížení
korupčního rizika bude jednáno se spolkem
Oživení.
SNMČ BS

Došlo k pochybení technika, kdy na několik
drobných objednávek vytvořil pro zjednodušení
kumulativní objednávku. SNMČ provedla
přeozdělení pracovních činností uvnitř organizace
a posílila administrativní podporu technického
SNMČ BS úseku, aby bylo možné veškeré technické a
administrativní náležitosti včas zvládat ve
VŠECH případech.

V současné době probíhají jednání se zástupci
Zřizovatel Odboru bytového, OISBD a SNMČ na nichž se
MČ Brno- hledají možnosti spolupráce a rozdělení
kompetencí v oblasti bytové a nebytové, investiční
střed
nebo správy bytových domů.

