Městský úřad Uherské Hradiště
Tajemník

Hodnocení efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti finanční kontroly
Žádost o informace:
Vážení,
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se na Vás obracím v rámci
získávání informací a výzkumu pro svou akademickou práci, konkrétně práci SVOČ, kterou píši v rámci
svého studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Má práce pojednává o hodnocení parametrů
efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti (dále jen „zkoumané parametry“) podle zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
účinném k 1.1.2020.
Tímto si vás tedy dovoluji požádat o:
- poskytnutí vnitřní metodiky (či obdobného dokumentu) hodnocení zkoumaných parametrů, potažmo
metodiky celé finanční kontroly, existuje-li,
- sdělení (alespoň přibližného) počtu kontrol, při nichž bylo shledáno pochybení právě ve vztahu
ke zkoumaným parametrům,
- poskytnutí vyhodnocení kontrol, při nichž došlo ke shledání pochybení ve vztahu ke zkoumaným
parametrům
- je-li to možné, ke sdělení, došlo-li v případě shledaného porušení zkoumaných parametrů k zahájení
trestního stíhání odpovědné osoby (ať už pro zneužití pravomoci úřední osoby nebo pro porušení
povinnosti při správě cizího majetku), detaily samozřejmě nevyžaduji.
Odpověď:
Vážená paní,
k níže uvedeným dotazům obsaženým ve Vaší žádosti o poskytnutí informací ze dne 08.03.2021 týkající se
hodnocení parametrů efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti (dále jen „zkoumané parametry“) podle
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o
finanční kontrole), ve znění účinném k 1.1.2020, Vám sděluji následující:
1) Poskytnutí vnitřní metodiky (či obdobného dokumentu) hodnocení zkoumaných parametrů,
potažmo metodiky celé finanční kontroly, existuje-li.
Finanční kontrola v působnosti Městského úřadu Uherské Hradiště vykonávaná podle § 3 zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o
finanční kontrole“) je součástí systému finančního řízení zabezpečujícího hospodaření s veřejnými
prostředky. Systém finanční kontroly je tvořen vnitřním kontrolním systémem a veřejnosprávní
kontrolou. Systém finanční kontroly je upraven v několika interních předpisech úřadu:
Schvalování účetních, peněžních a majetkových operací MěÚ Uherské Hradiště (příloha č. 1),
Metodický pokyn: Kontrolní činnost metodických odvětvových odborů Městského úřadu Uherské
Hradiště u příspěvkových organizací (příloha č. 2),
Pravidla a postupy veřejnosprávní kontroly poskytnutých dotací (příloha č. 3),
Statutu útvaru interního auditu (příloha č. 4).
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2) Sdělení (alespoň přibližného) počtu kontrol, při nichž bylo shledáno pochybení právě ve vztahu
ke zkoumaným parametrům.
V roce 2020 vykonaly pověřené odbory a útvary Městského úřadu Uherské Hradiště v souladu
s ustanovením § 9 zákona o finanční kontrole celkem 11 veřejnosprávních kontrol a podle § 28 odst. 4
zákona o finanční kontrole celkem 3 interní audity. Ani při jedné veřejnosprávní kontrole či interním
auditu nebylo shledáno porušení pravidel 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost).
3) Poskytnutí vyhodnocení kontrol, při nichž došlo ke shledání pochybení ve vztahu ke
zkoumaným parametrům.
Viz odpověď na dotaz č. 2.
4) Je-li to možné, ke sdělení, došlo-li v případě shledaného porušení zkoumaných parametrů
k zahájení trestního stíhání odpovědné osoby (ať už pro zneužití pravomoci úřední osoby nebo
pro porušení povinnosti při správě cizího majetku), detaily samozřejmě nevyžaduji.
Viz odpověď na dotaz č. 2.
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