
Úřad práce České republiky – Krajská pobočka v Liberci
Kontaktní pracoviště Liberec, Dr. Milady Horákové 632/5, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec 1

Spis. zn.:
Č. j.:

34639-22-LB V Liberci dne 26. října 2022

provedené na základě ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o finanční
kontrole“), zaměstnancem Úřadu práce České republiky – Krajské pobočky v Liberci

PROTOKOL O KONTROLE
u příjemce veřejné finanční podpory

ve dnech  21. září 2022  až  15. října 2022,  v režimu  zákona  o finanční  kontrole  a zákona
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Kontrolovaná osoba:
Sídlo:
Místo kontroly:
Předmět kontroly:

Kontrolované období:

Kontrolní zjištění:

Obec Vrchovany, IČO: 00673081
Vrchovany 26, 472 01 Doksy
Paní Zdislavy 419/6, Česká Lípa, 470 01 Česká Lípa 1
Hospodaření  s veřejnými  prostředky,  dohoda  o poskytnutí
příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP
Dohoda č. CLA-V-7/2021 ze dne 26. 3. 2021
od 1. dubna 2021 do 31. října 2021 a období účetně související

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci (dále jen „úřad práce“)  provedla ve dnech
21. září 2022 až 15. října 2022 u kontrolované osoby Obec Vrchovany, IČO: 00673081,
Vrchovany č. p. 26, 472 01 Doksy (dále jen „kontrolovaná osoba“), kontrolu, která byla
zaměřena na hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu ustanovení § 11 odst. 4 písm. a)
zákona  o finanční  kontrole  na plnění  podmínek  dohody  č. CLA-V-7/2021  ze dne
26. 3. 2021,  o vytvoření  pracovních  příležitostí  v rámci  veřejně  prospěšných  prací  a
poskytnutí  příspěvku  (dále  jen  „dohoda“),  s kontrolovaným  obdobím  od 1. 4. 2021
do 31. 10. 2021.

Bc. Tereza Legerová, kontrolující, 1395182800

Prvním kontrolním úkonem, jímž byla zahájena kontrola dne 21. září 2022, bylo:
doručení  „Oznámení  o zahájení  kontroly“  č. j. 325453/22/LB  ze dne  19. září 2022  a
„Pověření k provedení kontroly“ č. j. 316354/22/LB ze dne 13. září 2022 kontrolované
osobě.

Posledním  kontrolním  úkonem  předcházejícím  vyhotovení  tohoto  protokolu  bylo  dne
15. října 2022:

doložení požadovaných dokladů ke kontrole kontrolovanou osobou.

Pravomoc kontrolního orgánu k výkonu kontroly je vymezena ustanovením § 8 odst. 2 zákona
o finanční kontrole: „Poskytovatelé vykonávají veřejnosprávní kontrolu u žadatelů o veřejnou
finanční podporu nebo příjemců této podpory, s výjimkou těch, jimž byla poskytnuta veřejná
finanční podpora z rozpočtu územního samosprávného celku.“

MPSV - OSÚ, ved. odd. 322, 1.4.2011 S10

Miloslav Maixner



Následná veřejnosprávní kontrola byla zaměřena na splnění všech podmínek dohody pro
vynakládání veřejných prostředků. V souladu s uvedenou dohodou mohl být kontrolované
osobě poskytnut příspěvek v maximální výši 15 000 Kč měsíčně (při pracovním úvazku 40
hod./týdně)  na skutečně vyplacené mzdové náklady na 1 zaměstnance, pracovní profese –
dělník  pro  údržbu a  úklid  obce,  včetně  pojistného na sociální  zabezpečení,  příspěvku
na státní  politiku  zaměstnanosti  a  pojistného  na veřejné  zdravotní  pojištění,  které
zaměstnavatel  za sebe  odvedl  z vyměřovacího  základu  zaměstnance,  a  to  za dobu
od 1. 4. 2021 do 31. 1. 2022.

Dle  výše  uvedené  dohody  obsadila  kontrolovaná  osoba  na vytvořené  pracovní  místo,
do pracovního poměru na dobu určitou, uchazeče o zaměstnání:

1)    N   (nar.  1959), pracovní profese - dělník pro údržbu a úklid obce,
pracovní  smlouva  ze dne  1. 4. 2021  (pracovní  poměr  od 1. 4. 2021  do 31. 3. 2022
s pracovním úvazkem 40 hod./týdně) byla předložena úřadu práce dne 12. 4. 2021. Pracovní
poměr  ukončen  na žádost  zaměstnance  k 31. 10. 2021,  oznámeno  na úřad  práce  dne
14.12. 2021.
Pracovní místo nebylo dále kontrolovanou osobou obsazeno.

Výše uvedeným přijetím uchazeče o zaměstnání na vytvořené pracovní místo byly
splněny podmínky v článku II dohody.

Vyúčtování mzdových nákladů pracovníka na VPP:

1)    za měsíc duben 2021
-  ,  uznané  mzdové  náklady  celkem  20 633 Kč,  mzda  na účet  dne
7. 5. 2021, odvod sociálního pojištění dne 7. 5. 2021, odvod zdravotního pojištění dne
7. 5. 2021,  vyúčtování  mzdových  nákladů  doručeno  na úřad  práce  dne  13. 5. 2021,
příspěvek úřadu práce ve výši 15 000 Kč byl poskytnut dne 21. 5. 2021,

2)    za měsíc květen 2021
-  ,  uznané  mzdové  náklady  celkem  20 633 Kč,  mzda  na účet  dne
8. 6. 2021, odvod sociálního pojištění dne 8. 6. 2021, odvod zdravotního pojištění dne
8. 6. 2021, vyúčtování mzdových nákladů doručeno na úřad práce dne 8. 6. 2021, příspěvek
úřadu práce ve výši 15 000 Kč byl poskytnut dne 18. 6. 2021,

3)    za měsíc červen 2021
-  ,  uznané  mzdové  náklady  celkem  20 633 Kč,  mzda  na účet  dne
7. 7. 2021, odvod sociálního pojištění dne 7. 7. 2021, odvod zdravotního pojištění dne
7. 7. 2021, vyúčtování mzdových nákladů doručeno na úřad práce dne 7. 7. 2021, příspěvek
úřadu práce ve výši 15 000 Kč byl poskytnut dne 19. 7. 2021,

4)    za měsíc červenec 2021
-  ,  uznané  mzdové  náklady  celkem  20 786 Kč,  mzda  na účet  dne
11. 8. 2021, odvod sociálního pojištění dne 11. 8. 2021, odvod zdravotního pojištění dne
11. 8. 2021,  vyúčtování  mzdových  nákladů  doručeno  na úřad  práce  dne  11. 8. 2021,
příspěvek úřadu práce ve výši 15 000 Kč byl poskytnut dne 23. 8. 2021,
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5)    za měsíc srpen 2021
-  ,  uznané  mzdové  náklady  celkem  20 786 Kč,  mzda  na účet  dne
8. 9. 2021, odvod sociálního pojištění dne 8. 9. 2021, odvod zdravotního pojištění dne
8. 9. 2021, vyúčtování mzdových nákladů doručeno na úřad práce dne 8. 9. 2021, příspěvek
úřadu práce ve výši 15 000 Kč byl poskytnut dne 21. 9. 2021,

6)     za měsíc září 2021
-  ,  uznané  mzdové  náklady  celkem  20 633 Kč,  mzda  na účet  dne
7. 10. 2021, odvod sociálního pojištění dne 7. 10. 2021, odvod zdravotního pojištění dne
7. 10. 2021,  vyúčtování  mzdových  nákladů  doručeno  na úřad  práce  dne  7. 10. 2021,
příspěvek úřadu práce ve výši 15 000 Kč byl poskytnut dne 18. 10. 2021,

7)    za měsíc říjen 2021
-  ,  uznané  mzdové  náklady  celkem  20 571 Kč,  mzda  na účet  dne
8. 11. 2021, odvod sociálního pojištění dne 8. 11. 2021, odvod zdravotního pojištění dne
8. 11. 2021,  vyúčtování  mzdových  nákladů  doručeno  na úřad  práce  dne  8. 11. 2021,
příspěvek úřadu práce ve výši 15 000 Kč byl poskytnut dne 19. 11. 2021.

Následnou  veřejnosprávní  kontrolou  bylo  dokladově  prokázáno,  že  příspěvek
v celkové výši 105 000 Kč byl poskytnut kontrolované osobě v souladu s uzavřenou
dohodou,  tj.  kontrolované  osobě  nevznikla  povinnost  vrácení  příspěvku.  Rovněž
nebylo zjištěno porušení jednotlivých podmínek dohody.

Doklady předložené ke kontrole a zároveň doklady, o které se kontrolní zjištění opírá:
- pracovní smlouva zaměstnance obsazeného na VPP včetně ukončení pracovního poměru
- mzdový list za rok 2021 zaměstnance obsazeného na VPP
- výpisy z bankovního účtu potvrzující odeslání plateb sociálního a zdravotního pojištění
za kontrolované období
- výpisy z bankovního účtu potvrzující odeslání mezd za kontrolované období
- oznámení o nástupu do zaměstnání na OSSZ vykazovaného zaměstnance
- hromadné oznámení zaměstnavatele na VZP ČR
-  přehled  o vyměřovacích  základech  a  pojistném  na všeobecné  zdravotní  pojištění
vykazovaného zaměstnance za kontrolované období
- platební kalendář k dohodě
- Vyúčtování mzdových nákladů – VPP za kontrolované období
- dohoda č. CLA-V-7/2021
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Poučení

Proti  výše  uvedeným kontrolním zjištěním může  dle  ustanovení  § 13  kontrolního  řádu  podat
kontrolovaná osoba do 15 dnů od doručení tohoto protokolu o kontrole písemné a zdůvodněné
námitky. Námitky lze podat u Úřadu práce České republiky – Krajské pobočky v Liberci. Pokud
lhůta pro podání námitek uplyne marně, je kontrola ve smyslu ustanovení § 18 písm. a) kontrolního
řádu ukončena.

..................................................................
Bc. Tereza Legerová

kontrolující

..................................................................
Obec Vrchovany

Stejnopis  protokolu  o kontrole  se  doručuje  kontrolované  osobě  dle  ustanovení  § 12  odst. 3
kontrolního řádu.
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