
"Prosím Vás, žádám Vás o zaslání výsledků veřejnoprávní kontroly Ministerstva financí ČR ve 
Fakultní nemocnici v Plzni." 



MINISTERSTVO FINANCÍ 
Letenská 15 
118 10  Praha 1 
Telefon: 257 041 111     Fax: 257 042 788 
ID datové schránky: xzeaauv 
E-mail: podatelna@mfcr.cz 
 

 

 V Praze dne 24. 5. 2017 
 

 PID: MFCR7XHNGM 
 Č. j.: MF-15234/2017/10-4/1268 IK 
  

Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

Vážený pane, 
 
 na Ministerstvo financí bylo dne 16. května 2017 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí "výsledků veřejnoprávní kontroly 
Ministerstva financí ČR ve Fakultní nemocnici v Plzni". 
 
 K tomu Vám Ministerstvo financí sděluje následující informace.  
 
 Veřejnosprávní kontrola (dále jen „kontrola“) kontrolované osoby Fakultní nemocnice 
Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň, IČO 00669806, byla provedena 
dle § 7 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jako 
„ZFK“), v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
 Předmětem kontroly bylo hospodaření s veřejnými prostředky v letech 2013 – 2014. 
 
 Kontrolou byla zjištěna především dílčí porušení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZVZ“), vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou 
se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky (dále jako „VÚ“) a Českých účetních standardů 
pro některé vybrané účetní jednotky č. 708 (dále jako „ČÚS č. 708“). 
 
 Kompletní souhrn zjištění je uveden v tabulce níže. 
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Zjištění č. 
(bod) 

Název zjištění Kritérium Možný dopad 

1 
(bod 1.2.) 

Porušení uveřejňovací povinnosti 
§ 156 ZVZ, § 155 
odst. 1 ZVZ, § 147a 
odst. 3 ZVZ 

Opatření k odstranění 
nedostatků / možné 
navazující jednání 
s příslušným správním 
orgánem 

2 
(bod 2.2.) 

Dělení předmětu plnění 
§ 13 odst. 8 ZVZ, § 4 
ZFK 

Opatření k odstranění 
nedostatků / možné 
navazující jednání 
s příslušným správním 
orgánem 

3 
(bod 3.1.) 

Nesprávný okamžik zahájení 
odpisování pořízeného majetku 

bod 4.3. ČÚS č. 708 
Opatření k odstranění 
nedostatků 

4 
(bod 3.1.) 

Nesprávné ocenění dlouhodobého 
hmotného majetku při pořízení 

§ 55 odst. 1 a 2 písm. 
f) VÚ 

Opatření k odstranění 
nedostatků 

5 
(bod 3.1.) 

Předání majetku vyřazeného pro 
neopravitelnost k fyzické likvidaci 
před schválením likvidační komisí 

Směrnice SME 
2/005/03 Hospodaření 
a nakládání s movitým 
majetkem 

Opatření k odstranění 
nedostatků 

6 
(bod 3.1.) 

Netransparentní systém vykazování 
pořizovací ceny léčivého 
přípravku/spotřebního 
zdravotnického materiálu zdravotní 
pojišťovně 

§ 17 zákona  
č. 48/1997 Sb., 
vyhláška č. 618/2006 
Sb. 

Opatření k odstranění 
nedostatků / možné 
navazující jednání s 
příslušným správním 
orgánem 

7 
(bod 3.1.) 

Navýšení Fondu reprodukce 
majetku nad rámec finančního 
zajištění 

§ 66 odst. 8 VÚ, § 7 
zákona č. 563/1991 
Sb., § 53 zákona č. 
218/2000 Sb. 

Opatření k odstranění 
nedostatků 

8 
(bod 4.3.) 

Formální nedostatky v řídící 
kontrole 

§ 13 vyhlášky č. 
416/2004 Sb., § 11 
odst. 1 písm. f) zákona 
č. 563/1991 Sb. 

Opatření k odstranění 
nedostatků 

 
 
  
  


