
Zpráva o činnosti Finančního výboru 

Leden – Červen 2015 

Finanční výbor se sešel několikrát (viz dále) a to především kvůli uložené kontrole překročení položky 

osobních výdajů 6171 5021 rozpočtu obce Velké Přílepy za rok 2014. Průběžně také probíhaly 

konzultace. 

A. Hlavní závěry kontroly položky osobních výdajů: 
 

1. špatné plánování jak na začátku, tak v průběhu roku – správce rozpočtu nebyl informován o 
očekávaných změnách ve výdajích na brigádníky ze strany starostky či účetní 

2. neodůvodněně vysoký meziroční nárůst tarifní hodinové odměny pro brigádníky o 25 % (z 80 
na 100 Kč/hod); která u stejných smluv po komunálních volbách v roce 2014 opět poklesla 
zpět na 80 Kč 

3. velký meziroční nárůst počtu brigádníků, objemu odpracovaných hodin (o 66 %) a 
vyplacených odměn celkem (o 106 %), který starostka obce nereflektovala při plánování ani 
úpravách plánu v průběhu roku 

4. některým brigádníkům byly vypláceny odměny i za období, kdy jejich dohody o provedení 
práce (DPP) s obcí již neplatily (v objemu cca 38 tis. Kč) a u 2 byl i překročen rozsah smluv  

5. dochází k nesouladu mezi pracovními výkazy, mzdovými výkazy a účetnictvím obce – reálně 
vyplacené odměny v daném měsíci často neodpovídají pracovním výkazům (limity DPP) 

 

B. Další zjištění: 
 

1. přestože jsme údajně dostali všechny smlouvy, na jejichž základě byly vypláceny odměny, 
v účetních a mzdových podkladech figurují i platby, které žádnými smlouvami podloženy 
nebyly nebo s nimi nejsou v souladu, či by měly být platby na jiných paragrafech 

2. část účetních záznamů je kumulována a anonymizována tak, že nelze určit vazbu na konkrétní 
smlouvy, není proto transparentní a není možné jednoduše a jednoznačně určit, zda čerpání 
položky odměn bylo v souladu se smlouvami (tyto položky tvoří z hlediska počtu zhruba 1/4 
účetních záznamů, ale zhruba 2/3 celkového objemu odměn) 

3. Podivné občasné uzavření smlouvy se zaměstnankyní obce na další 8 hodinový úvazek 
(celodenní) na úklid úřadu, když je jasné, že takovou smlouvu tato zaměstnankyně nemohla 
fakticky sama naplnit a ani plnění v tomto rozsahu nenastalo a nejsou k němu k dispozici 
žádné pracovní výkazy 

4. Nejasné plnění u některých smluv – proplaceny jen některé měsíce 
 

C. Návrh opatření: 
 

1. zavedení registru smluv a jeho pravidelné předkládání správci rozpočtu, zastupitelstvu a 
finančnímu výboru 

2. jasná identifikace účetních položek - aby identifikátory smluv byly používány k jednoznačné 
identifikaci účetních záznamů (obecně v účetnictví obce) a aby položky nebyly kumulovány, 
tedy, aby každé jednotlivé smlouvě při jejím plnění odpovídal jeden, či několik záznamů v 
účetnictví, které budou vždy označeny identifikací smlouvy a stručným popisem plnění 

3. zavedení stropu pro překročení plánované hodnoty jednotlivých položek rozpočtu obce bez 
souhlasu zastupitelstva ve výši maximálně 10% z plánu (v případě navýšení o 10 tis. Kč a výše)  

4. zajištění jasné identifikace a osobních podpisů na všech příjmových dokladech od 
příjemců peněz (není to dodržováno u výplat mzdových prostředků) 
 
 



Další podrobnosti jsou uvedeny v příloze, která tvoří nedílnou součást této zprávy. Dále je přiložena 

kopie obcí předaného seznamu smluv, které by měly tvořit plnění položky 6171 5021. 

Mimo schůzek uvedených v příloze zprávy se finančního výbor se v tomto období fyzicky 
sešel také dne 9.7. 2015 od 20 hodin složení Petr Morysek, Pavel Handl a Richard Kapsa. 
Hlavním tématem byla stav podkladů předávaných ke kontrole plnění rozpočtu, analýza 
zjištění z kontroly položky osobních výdajů, sestavování zprávy a konzultace otázek z 
kontroly, které jsou dosud nejasné.  

Předseda výboru Petr Morysek projednal se členy výboru skutečnost, že stále nejsou obcí 
pravidelně poskytovány výkazy plnění rozpočtu a výbor tak nemůže plnit svoji základní 
funkci. Poslední obdržený výkaz plnění rozpočtu (situace k 9.7.) je výkaz za březen, který byl 
zaslán po urgenci na začátku května místostarostou a správcem rozpočtu Tomášem Hoškem 
a bylo opět slíbeno, že výkazy budou zasílány již pravidelně. Bohužel od té doby nebyl žádný 
další výkaz poskytnut a chybí nám nyní tedy aktuálně minimálně výkazy za duben a květen 
roku 2015.  Obvyklá čekací lhůta dříve byla čtrnáct dní až měsíc, což záviselo na tom, kdy 
měsíc uzavřou účetní. Čtvrtletí je ale již dosti dlouhá doba a nelze to tedy takto odůvodnit. 
Výbor tedy konstatoval, že velký skluz v předávání dokladů tedy stále trvá a finančnímu 
výboru je bráněno provádět  základní kontrolní aktivity uložené zákonem. (poznámka: 
Následně jsme 14.7. obdrželi výkaz za červen a po stížnosti, že jsme dosud neobdrželi 
všechny, i výkazy za duben a květen) 

Přetrvávají také problémy při projednávání změn rozpočtu. Stále nejsou dodávány podklady 
s kompletním a podrobným členěním celého rozpočtu před a po změnách, jak bylo uvedeno 
v minulé zprávě našeho výboru za období listopad – prosinec 2014 a do rozpočtu a výkazu 
jeho plnění jsou prováděny změny neschválené zastupiteli. Při dodání výkazu plnění rozpočtu 
finanční výbor opakovaně nachází rozpory mezi tímto výkazem a schváleným rozpočtem, či 
zjišťuje, že položkové členění rozpočtu se výkaz od výkazu mění a výboru, ani zastupitelům 
k tomu nejsou poskytovány informace. 

Protože jsme na to a na další nedostatky podkladů k rozpočtu již několikrát upozorňovali i na 
zastupitelstvu, uvádíme to nyní opět také do zprávy finančního výboru a žádáme tímto 
zastupitelstvo, aby uložilo vedení obce zjednat nápravu a svým rozhodnutím zajistilo, aby 
finanční výbor mohl vykonávat svoji základní kontrolní funkci. To, že minulou zprávu 
zastupitelstvo vzalo jen na vědomí, zjevně nic nevyřešilo. To, že to bylo na návrh 
místostarosty Hoška, jehož se většina těchto problémů týká a díky většině hlasů jeho volební 
strany Tradice – Budoucnost, považujeme za čistě politickou snahu problémy bagatelizovat. 

Pokud náprava nenastane, budeme nuceni do zpráv pro zastupitelstvo a pro krajský úřad 
opakovaně uvádět, že v současném stavu nám je tímto bráněno průběžně kontrolovat 
obecní rozpočet obce Velké Přílepy a pokud je to umožněno, tak až s několikaměsíčním 
zpožděním a jen velmi formálně, což je zcela v rozporu se smyslem funkce finančního výboru 
daného zákonem o obcích. Zda je to opakovaná nedůslednost, či záměr vedení obce a 
některých zastupitelů, nemůžeme jednoznačně posoudit, ale každopádně toto 
neposkytování základních informací o aktuálním rozpočtu a jeho změnách vyvolává 
nepříjemné otázky a rizika.   

Dne 24. 7. 2015 

Předseda: Petr Morysek 

Člen: Richard Kapsa 

Člen: Pavel Handl 



Příloha Zprávy o činnosti Finančního výboru 

Leden – Červen 2015 

Zápis o provedené kontrole položky osobních výdajů 6171 5021 rozpočtu obce Velké 

Přílepy za rok 2014  

Průběh šetření 

Finanční výbor si ke kontrole překročení rozpočtu u položky 6171 5021 Ostatní osobní 
výdaje, uložené našemu výboru zastupitelstvem již v loňském roce, vyžádal veškeré 
související smlouvy a doklady. Poprvé byly doklady dodány dne 25. 3. 2015. Finanční výbor 
se sešel v zasedací místnosti na obecním úřadě v 18 hodin ve složení Petr Morysek a Richard 
Kapsa. Kontrola byla přerušena v 23:30 hodin.  Při kontrole bylo zjištěno, že doklady jsou 
značně nekompletní a účetní deník obsahuje kumulované a anonymizované položky. Proto 
jsme si následně vyžádali doplnění těchto dokladů a také  další doklady, ze kterých by bylo 
možné zjistit vazbu čerpání této položky rozpočtu na konkrétní smlouvy. Na tuto naši žádost 
paní starostka odpověděla, že účetní mají moc práce a doklady budou nejdříve za 40 dnů, což 
v tu chvíli vycházelo až na konec května. Protože nám tato doba připadala dlouhá, požádali 
jsme u vyžádaných materiálů o kompletní  šanony s  doklady s tím, že si potřebné doklady 
sami dohledáme a ač to pro nás bude pracnější, účetní to nijak nezatíží. To bylo 
respektováno. 
 
 Doklady byly opětovně předloženy na zasedání finančního výboru ve středu 29. 4. 2015. 
Finanční výbor se sešel v zasedací místnosti na obecním úřadě v 18 hodin ve složení Petr 
Morysek a Richard Kapsa. Kontrola byla přerušena v 22 hodin. Při kontrole jsme zjistili, že 
nám opět nebyly dodány všechny smlouvy, tedy klíčové doklady, bez kterých nelze kontrolu 
řádně a kompletně provést. Bez nich nelze identifikovat přesně platby a jejich vazbu na 
rozpočtovou položku. Bylo to již podruhé, co výboru nebylo umožněno řádné a úplné 
provedení kontroly. Opakované problémy s omezenou dostupností a poskytnutím těchto 
smluv byly, jako v dřívějších letech, zdůvodňovány ochranou osobních údajů. Mzdové 
smlouvy jsou uchovávány separátně od ostatních smluv na obci a byly k dispozici jen 
starostce a účetním. Dříve tedy nebylo možno provádět dalšími osobami podrobnou 
kontrolu mzdových položek rozpočtu.  
 
 K tomu, abychom mohli kontrolu dokončit a nebyly žádné pochyby, co vše má být do 
rozpočtové  položky zahrnuto, jsme ale potřebovali naprosto přesný přehled skutečně všech 
smluv a souvisejících mzdových a účetních dokladů, které se týkají plnění položky 6171 5021 
v letech 2013/2014 a to včetně smluv uzavřených dříve, ale plněných i v tomto období. Pro 
splnění zadaného úkolu jsme potřebovali zanalyzovat a podrobně srovnat alespoň dvě po 
sobě jdoucí účetní období a bylo již dosti nepříjemné a podivné, že již takřka půl roku od 
zadání úkolu našemu výboru zastupitelstvem nebyl obecní úřad schopen poskytnout všechny 
potřebné doklady.  
 
Proto finanční výbor požádal vedení obce, aby mu předložilo písemný seznam všech 
relevantních smluv, kde bude u každé smlouvy uvedena její identifikace, tedy s kým byla 
uzavřena (jméno a příjmení), kdy byla uzavřena a za jakým účelem. Žádali jsme, aby byl 
podepsán zodpovědnou osobou (osobami), minimálně starostkou, které budou garantovat, 
že je kompletní a správný a můžeme dle něj postupovat při kontrole. Tento písemný seznam 
jsme dle požadavku obdrželi na nejbližším zastupitelstvu, dne 13.5.2015, jeho kopie je 
druhou přílohou zprávy finančního výboru. Dále jsme požádali, aby všechny dle seznamu byly 
k dispozici na obci finančnímu výboru, spolu s dalšími již vyžádanými doklady,  v termínu 



dalšího pokračování kontroly ve středu 20. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti 
OÚ.   Finanční výbor se sešel v zasedací místnosti na obecním úřadě v 18 hodin ve složení 
Petr Morysek, Pavel Handl a Richard Kapsa. Kontrola dokladů byla ukončena v 22 hodin. 
Výbor se dohodl, že na dalším zpracování a analýze skutečností zjištěných z dokladů budou 
členové pokračovat samostatně a zjištění spolu konzultovat. Následně probíhaly vzájemné 
konzultace především elektronicky. K sumarizaci závěrů se výbor sešel 9.7. 2015. 

Z takto získaných podkladů vyplývají dále uvedená zjištění. V návaznosti na to, že jsme se 

opakovaně a dlouhodobě snažili získat kompletní a správné doklady, uvádíme dále také další 

zjištěné nesrovnalosti a nesoulady v poskytnutých dokladech, jako informace, které souvisí 

se zadaným úkolem a měly zřejmě vliv na plnění této položky rozpočtu a její interní kontrolu. 

Některá tato dílčí zjištění vyvolávají další otázky, které jsme se snažili vyjasnit a u těch, co se 

to nepodařilo, tak je ve zprávě také uvádíme.  

Nález 

Přehled rozdílů týkající se plánování a plnění rozpočtu, jsme vzhledem k množství údajů 

zpracovali graficky, a to za tři po sobě jdoucí účetní období, roky 2012, 2013 a 2014 

Kapitola 671 Regionální a místní správa 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 
 

 
Přehled plnění rozpočtu a jeho schválených limitů v letech 2012 - 2014 
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V roce 2012 měla obec na této položce jen dlouhodobé smlouvy a plnění bylo tedy 

rovnoměrné (červená čára - graf je takřka lineární). V roce 2013 začali být přijímáni ve větším 

množství sezónní brigádníci, což indikuje prudké navýšení dynamiky výdajů v srpnu a září 

(vyplácení letních brigád za červenec a srpen). Již v tomto roce došlo k překročení původně 

stanoveného limitu rozpočtu, ale bylo to v zastupitelstvu řádně projednáno a limit položky 

rozpočtu byl zvýšen, s odůvodněním starostky a účetních, že toto bylo poprvé a tak neměly 

dobrý odhad. V roce 2014 však již lze vidět, že přestože byl opět podstatně zvýšen limit této 

položky (a to o více jak 10 %, oproti již zvýšenému limitu z konce roku 2013) došlo k 

dalšímu výraznému navýšení plnění. Tento nárůst dosáhl částky 208.625 Kč (což bylo 

meziroční navýšení prostředků o 39 %), který ale nebyl hlášen správci rozpočtu a nebyl 

projednán se zastupiteli. V rozpočtu tak nebyly provedeny potřebné změny, ani nebyl takový 

objem smluv odsouhlasen. 

Na tomto zvýšení se podílely jak dlouhodobé smlouvy, tak především sezónní smlouvy. 

Dlouhodobé smlouvy jsou smlouvy zejména s pracovníky obce, kteří vykonávají pro obec 

ještě další činnosti, či jejichž status není právně brán přímo jako status zaměstnanců, ač 

tomu tak fakticky je. U těchto smluv došlo k meziročnímu navýšení plnění o cca 72 tis. Kč (o 

18 %) z důvodu uzavření dvou nových smluv plněných od ledna 2014, u jedné existující se 

zvýšil podstatně počet odpracovaných hodin a bylo uzavřeno několik dodatků zvyšujících 

odměnu existujících smluv. 

Hlavní část navýšení ale vyplývá ze zásadní změny čerpání prostředků pro sezónní smlouvy, a 

to o 138 tis. Kč (o 106 %) oproti roku 2013. Drtivá většina těchto smluv byla uzavřena na 

začátku července 2014 s platností na letní prázdniny. Oproti roku 2013 byl u všech zvýšen 

hodinový tarif o 25 % (z 80 Kč na 100 Kč) a objem nasmlouvaných hodin u těchto smluv byl 

meziročně o 66 % vyšší. Jejich proplácení se promítlo do rozpočtu především v měsících 

srpen až říjen, což jde vidět jako „vlna“ na grafu za rok 2014. Zvláštností je, že u těchto smluv 

došlo k „sezónnímu“ navýšení tarifu jen na léto, obdobná smlouva uzavřená na konci října již 

má opět tarif roku 2013.   

Plánování, podepisování, správa a kontrola plnění těchto i dalších mzdových smluv je zcela 

v pravomoci starostky, které s tím pomáhají účetní. Tyto smlouvy, jak bylo již dříve několikrát 

projednáváno, nebyly běžně poskytovány ani správci rozpočtu, ač o ně žádal. Jsou na obci 

spravovány ve zvláštním režimu odděleně od ostatních smluv obce a to, jak bylo uváděno, 

kvůli ochraně osobních a platových údajů. Proto „externí“ kontrola jejich plnění nebyla v 

minulosti jednoduše možná. Jsou v trezoru a nejsou ani evidovány číselnou řadou 

jako všechny ostatní smlouvy, které jsou uloženy a oprávněným osobám přístupné u 

starostky v kanceláři.  

 Jako další závažné zjištění považujeme výrazný nesoulad mezi některými pracovními, 

mzdovými a účetními podklady. Toto bylo za rok 2014 zjištěno u většiny z 19 „letních“ smluv. 

U dvou smluv dokonce došlo k vyplacení prostředků nad nasmlouvaný rámec a byl tak i 

překročen celkový limit pro smlouvy DPP.  Opakovaně nejsou dodržovány limity pro daný typ 

smluv (DPP-Dohoda pro provedení práce) a u některých jsou v účetnictví uváděny 

nepravdivé či zkreslující údaje. Jedná se především o zkreslování rozsahu vykonané a 

uhrazené práce v jednotlivých měsících a následné  vyplácení práce  mimo časovou platnost 

smluv (to nastalo u 9 smluv), překračování měsíčních limitů pro daný typ smluv (zjištěno u 



11). Při zaúčtování jsou uváděny odkazy buď na již neplatné smlouvy, nebo dokonce na 

smlouvy, které nebyly uvedeny v seznamu sestaveném obcí a nebyly ani nikdy výboru fyzicky 

poskytnuty. Protože bylo starostkou uvedeno, že máme k dispozici již všechny smlouvy, 

domníváme se tak, že fakticky neexistují. Jedná se o odkazy na smlouvy, jenž měly být 

uzavřené hlavně na období 9/2014, 10/2014, u těchto odkazů předpokládáme, že jsou 

nesprávné a mají jen zakrýt překračování limitů již dříve uzavřených smluv, stejně jako 

komentář o záloze mzdy, když se jednalo o „doplatek“ z letní DPP smlouvy, ale tato byla 

tímto doplatkem překročena. 

V návaznosti na zjištěné skutečnosti se také lze pozastavit nad netransparentním výběrem 

sezónních brigádníků. Není dělán veřejně, mnohdy to nejsou občané obce a lze vystopovat 

různé osobní vazby v této oblasti. Respektujeme ale fakt, že volba s kým a jaké smlouvy 

z této položky budou uzavřeny a jak budou naplněny, je zcela v kompetenci starostky. 

Vysvětlení, proč tedy došlo k takovémuto nárůstu uzavřených a naplněných smluvních 

závazků bez informování zastupitelstva a bez projednání změny rozpočtu a proč je i u 

proplácení a zaúčtovávání těchto smluv tolik zvláštností je tedy nutno žádat od starostky.  

 

Hlavní závěry kontroly: 
 

1. špatné plánování jak na začátku, tak v průběhu roku – správce rozpočtu nebyl 
informován o očekávaných změnách ve výdajích na brigádníky ze strany starostky či 
účetní 

2. neodůvodněně vysoký meziroční nárůst tarifní hodinové odměny pro brigádníky o 25 % 
(z 80 na 100 Kč/hod); která u stejných smluv po komunálních volbách v roce 2014 
opět poklesla zpět na 80 Kč 

3. velký meziroční nárůst počtu brigádníků, objemu odpracovaných hodin (o 66 %) a 
vyplacených odměn celkem (o 106 %), který starostka obce nereflektovala při 
plánování ani úpravách plánu v průběhu roku 

4. některým brigádníkům byly vypláceny odměny i za období, kdy jejich dohody o 
provedení práce s obcí již neplatily (v objemu cca 38 tis. Kč) 

5. dochází k výraznému a opakovanému nesouladu mezi pracovními výkazy, mzdovými 
výkazy a účetnictvím obce u většiny letních DPP smluv – je tím zakrýváno 
překračování měsíčních limitů pro DPP smlouvy a tak reálně vyplacené odměny 
v daném měsíci často neodpovídají pracovním výkazům. U dvou smluv dokonce došlo 
k vyplacení prostředků nad nasmlouvaný rámec a byl tak i překročen celkový limit pro 
smlouvy DPP. U účetních položek, které s tímto souvisí, lze najít v účetnictví chybná 
(zavádějící) označení, nebo se odkazují na neexistující či již neplatné smlouvy.  

 

 

 

 

 

 



Další zjištění 

 

Další zjištění jsou druhotná a mají souvislost zejména s předanými podklady, jejich obsahem 
a jejich vzájemnými rozpory. Protože mohou být dalšími příčinami překročení položky a 
rozhodně komplikují kontrolu této položky, uvádíme je zde také.  
 
Při studování podkladů byl především problém v jejich nekonzistenci a nekompletnosti 
(některé podklady jsme dostávali až po několika výzvách a nebyly zpočátku, či při dalších 
kontrolách k dispozici, některé související podklady jsme nezískali vůbec, některé smlouvy 
z předaného seznamu jsme vůbec neobdrželi). K některým záznamům se tedy bohužel 
nepodařilo najít smlouvy a k některým smlouvám zase odpovídající záznamy v účetnictví. Ač 
se po několika sezeních a mnoha hodinách práce členům výboru podařilo najít souvislost 
mezi valnou většinou podkladů a účetních záznamů, přece jen zůstaly určité neobjasněné 
menší částky, což u účetnictví, které by mělo sedět na haléře, vyvolává podiv. U některých 
položek byly FV vzneseny dotazy a obcí bylo na ně odpovězeno, ale přes dílčí  vyjasnění či 
přiznání účetních chyb, zůstaly některé nesrovnalosti neobjasněny, což ve správě 
zohledňujeme.  Máme také stále u některých položek pochybnosti, například zda neměly být 
zaúčtovány na jiném paragrafu, když ostatní náklady související s danou akcí tam zaúčtovány 
byly (hudební vystoupení k ukončení projektu revitalizace centra), a kam skutečně byly 
účtovány náklady související s volbami (obec tvrdí, že část byla účtována na jiný paragraf, ač 
ve mzdových podkladech k tomu není nic uvedeno), a pokud zkusíme odečíst částku, která 
měla být účtována jinam, tak se zvyšuje zjištěný  nesoulad součtu hrubých mezd a plnění 
rozpočtu. 
 Problémy vidíme také ve velkém množství položek v účetním deníku, jenž jsou kumulovány 
(je sečteno větší množství položek z různých smluv a tyto jsou zaúčtovány pod jednou 
položkou jen jednou částkou). Mnohé účetní záznamy jsou také anonymizovány tak, že z 
popisu položky nelze nijak určit, s jakou smlouvou, či smlouvami souvisí, či se i u stejných 
(obdobných) položek měsíc od měsíce popisy i výrazně mění. Toto svědčí buď o velmi 
nesystémovém přístupu při správě dokladů a jejich zaúčtovávání, nebo o záměrné snaze 
zakrýt určité praktiky či to, komu peníze jdou.  Jedná se o velkou část účetních podkladů, a to 
do té úrovně, že zhruba 80 % vydaných prostředků se nedá jen z účetnictví spojit s konkrétní 
smlouvou. Mimo osob, jež zaúčtování provedly, tak bez dalších podkladů a rozsáhlého 
dohledávání nemůže nikdo nijak kontrolovat čerpání peněz a to, zda jsou smlouvy 
dodržovány a kolik z nich je vlastně aktuálně vyčerpáno. Je překvapivé, že v roce 2013 se 
toto vyskytuje u podstatně menšího počtu účetních záznamů a menších částek.  
 
Také se pozastavujeme nad zjištěním, že je na obecním úřadě běžnou praxí vyplácet 
hotovostně prostředky a neexistují o tom výdajové doklady podepsané osobně příjemcem 
peněz. To je v účetní praxi naprosto nestandardní a může to vyvolávat další otázky, zda a jak 
lze zpětně zkontrolovat, zda byly prostředky fyzicky vyplaceny osobám, které jsou uvedeny 
ve smlouvách. 
 
Dále existují dvě smlouvy na úklid sálu, jejichž plnění je zčásti zde a zčásti na paragrafu     
3412 – sportovní zařízení obce, dle účetních, protože je v sále U Korychů i sportovní činnost. 
Bohužel ani po dotazu nám nebyly poskytnuty informace a podklady, jak se toto plnění mezi 
tyto paragrafy dělí a dle účetnictví je to každý rok jinak. Dle dokladů o platbách je plnění z 
těchto smluv měsíční. 
 
Zkoušeli jsme také z předaných mzdových podkladů udělat souhrn hrubých mezd a srovnat 
ho s plněním rozpočtu. Bohužel, I když jsme se za obě srovnávaná účetní období k příslušným 



plněním vždy velmi přiblížili, nikdy to nebylo zcela ve shodě (rozdíly byly do dvou tisíc Kč).  
Bohužel na náš dotaz na obec, zda by to mělo sedět a jaké tam jsou zaúčtovány věci rozdílně 
oproti mzdovým podkladům, jsme bohužel obdrželi odpověď, že nejsou schopni takto 
odpovědět, ať uvedeme konkrétní nesoulad hrubé mzdy a jaká je tam odchylka. Bohužel 
vzhledem k obcí prováděné kumulaci plateb v účetních položkách je právě takovýto 
konkrétní dotaz nemožný. 
 
Z těchto důvodů tedy nelze zcela ověřit soulad plateb a smluv a stále je otázkou proč nesedí 
předané podklady na účetnictví. 
 
Zvláštní skutečností je také občasné uzavření smlouvy se zaměstnankyní obce na další 8 
hodinový úvazek (celodenní) na úklid úřadu, když je jasné, že takovou smlouvu tato 
zaměstnankyně nemohla fakticky (a fyzicky) sama naplnit a ani plnění v tomto rozsahu 
nenastalo (bylo plněno jen v rozsahu několika hodin denně) a nejsou k němu k dispozici 
(finančnímu výboru nebyly předány) žádné pracovní výkazy. Toto vyvolává otázky, proč byla 
taková smlouva uzavřena a za co vlastně byly tyto prostředky vyplaceny.  
 
 
 

Další zjištění - rekapitulace: 
 

1. přestože jsme údajně dostali všechny smlouvy, na jejichž základě byly vypláceny 
odměny, v účetních a mzdových podkladech figurují i platby, které žádnými 
smlouvami podloženy nebyly, či jejich plnění smlouvě neodpovídá či jsou účtovány na 
více paragrafů, ale podklady k tomu, jak se to dělí, zcela chybí. Dále nesedí plnění 
rozpočtu na součet hrubých mezd z předaných mzdových podkladů. Nelze tedy zcela 
ověřit soulad plateb a smluv. 

2. část účetních záznamů je kumulována a anonymizována tak, že nelze určit vazbu na 
konkrétní smlouvy, není proto transparentní a není možné jednoduše a jednoznačně 
určit, zda čerpání položky odměn bylo v souladu se smlouvami (tyto položky tvoří 
z hlediska počtu zhruba 1/4 účetních záznamů, ale zhruba 2/3 celkového objemu 
odměn) 

3. Podivné občasné uzavření smlouvy se zaměstnankyní obce na další 8 hodinový 
úvazek (celodenní) na úklid úřadu, když je jasné, že takovou smlouvu tato 
zaměstnankyně nemohla fakticky sama naplnit a ani plnění v tomto rozsahu 
nenastalo a nejsou k němu k dispozici žádné pracovní výkazy 

4. Nejasně prokazatelný příjem peněz vyplácených hotově 
 

Doporučení 

Finanční výbor na základě zjištěných skutečností navrhuje zastupitelstvu, aby přijal několik 

systémových změn  

1. zavedení registru smluv (včetně mzdových) a jeho pravidelné předkládání správci 
rozpočtu, zastupitelstvu a finančnímu výboru 

2. jasná identifikace účetních položek - aby identifikátory smluv byly používány k 
jednoznačné identifikaci účetních záznamů (obecně v účetnictví obce) a aby položky 
nebyly kumulovány, tedy, aby každé jednotlivé smlouvě při jejím plnění odpovídal 
jeden, či několik záznamů v účetnictví, které budou vždy označeny identifikací 
smlouvy a stručným popisem plnění 



3. zavedení stropu pro překročení plánované hodnoty jednotlivých položek rozpočtu 
obce bez souhlasu zastupitelstva ve výši maximálně 10% z plánu (v případě navýšení 
o 10 tis. Kč a výše)  

4. zajištění jasné identifikace a osobních podpisů na všech příjmových dokladech od 
příjemců peněz (není to dodržováno u výplat mzdových prostředků) 

 

 

Závěr 

Závěrem nezbývá než konstatovat, že finanční výbor uloženému úkolu věnoval mnoho hodin 

času. Bohužel ne vždy zcela efektivně, protože nebylo jednoduché z postupně předávaných a 

mnohdy nekompletních, či vzájemně si odporujících podkladů utvořit jasný obraz příčin 

překročení položky osobních výdajů 6171 5021 v roce 2014.  

V zájmu ochrany osobních údajů neuvádíme tyto údaje přímo ve zprávě a na smlouvy se 

dovoláváme dle jejich pořadí v seznamu poskytnutém obecním úřadem. Pro všechny závěry 

jsme schopni zastupitelům předložit i tyto konkrétní údaje ze smluv a naše zjištění také 

podrobně doložit na srovnání smluvních, účetních, mzdových a platebních podkladů, tak, jak 

nám byly poskytnuty obecním úřadem.  

Doufáme, že naše zjištění a doporučení zastupitelé bez předsudků zváží a přijmou usnesení, 

které zlepší fungování naší obce v této oblasti tak, aby k podobnému přečerpávání rozpočtu 

v budoucnu již nedocházelo.  

 

 

 

Za Finanční výbor obce Velké Přílepy sestavil Petr Morysek, Richard Kapsa a Pavel Handl. 

 

(tento dokument je přílohou zprávy FV za období Leden – Červen 2015) 

 

 

 

 

 


