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Obecné informace o výsledcích kontrol za rok 2019
Informace jsou zveřejňovány dle dikce § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní
řád) za kontroly provedené Městským soudem v Praze v roce 2019.
Kontroly byly prováděny podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů, podle
prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční kontrole č. 416/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s dikcí zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) ve znění
pozdějších předpisů.
Kontrolní činnost v roce 2019 neprobíhala v rozsahu plánu kontrol na rok 2019 zejména
z důvodu nutné součinnosti při veřejnosprávních kontrolách probíhajících u Městského soudu
v Praze.
Veřejnosprávní a tematické kontroly
Odborem kontroly Ministerstva spravedlnosti byla pro rok 2019 zadána rezortní tematická
kontrola zaměřená na evidenci a vymáhání pohledávek. Veřejnosprávní kontrolou této oblasti
bylo zejména zjištěno:
- pozdní předání pohledávky k vymáhání
- v některých případech nebylo pro vymožení pohledávky využito veškerých právních
prostředků při uplatňování práva státu
- neefektivní postupy často s velkým časovým odstupem mezi jednotlivými úkony
- neprůkaznost provedeného úkonu
- nehospodárnost – nezohledňování nákladů vynaložených na vymáhání vzhledem k výši
pohledávky
- v kontrolovaném období nebyl proveden odpis pohledávky pro nedobytnost
- nepřerušení běhu prekluzivní lhůty
- neúčtování o vyřazení zaniklých pohledávek
- nadhodnocení aktiv soudu
- neúčtování o pohledávce v časové a věcné souvislosti
- vzhledem k množství pohledávek pouze formální provádění inventarizace
- nenastavení systému vymáhání a řídící kontroly při zohlednění právní složitosti
problematiky
V oblasti správy úschov předseda Městského soudu v Praze uložil provádění kontrol a
předložení výsledků kontrol v souhrnné roční zprávě předsedům obvodních soudů jako jeden
z ročních úkolů (č. 13/2019).

U Městského soudu v Praze byla Nejvyšším kontrolním úřadem realizována kontrola „Účetní
závěrka Městského soudu v Praze za rok 2017“. Na základě zjištění této kontroly byla
zahájena kontrola prováděná Finančním úřadem pro hlavní město Prahu za účelem ověření
skutečností rozhodných pro správné zjištění a případné stanovení odvodu za porušení
rozpočtové kázně dle ustanovení § 44 a 44a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) při hospodaření
s rozpočtovými prostředky. K 31. 12. 2019 nebylo zjištěno pochybení a nebyl vyměřen odvod
za porušení rozpočtové kázně, kontrola stále probíhá.
Kontroly v oblasti znalecké a tlumočnické činnosti
Právní rámec kontrolní činnosti Městského soudu v Praze v agendě znalců a tlumočníků
Kontrolní činnost vykonávaná dle zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) je
Městskému soudu v Praze (dále „kontrolní orgán“) pro oblast znalecké a tlumočnické agendy
svěřena zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZT“) a vyhláškou č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).
Kontrolní orgán prostřednictvím kontrolujících osob vykonává kontrolu:
1. řádného vedení znaleckých/tlumočnických deníků
2. úměrnosti a úplnosti znalci/tlumočníky účtovaných odměn podle § 17 odst. 2 a 3 ZZT
Kontrolní orgán výše uvedené kontroly provádí na základě:
a) vlastního šetření, kdy po posouzení podkladů opatřených kontrolním orgánem v rámci
úkonů konaných před zahájením kontroly (dle § 3 kontrolního řádu) dospěje k závěru, že je
nutné kontrolu dle § 5 kontrolního řádu zahájit,
b) stížností zadavatelů znaleckých/tlumočnických úkonů
c) jiných podnětů
V souladu s opatřením předsedy Městského soudu v Praze (dále jen „soudu“) č. 100 o činnosti
soudu o nouzovém stavu, vyhlášeném vládou ČR dne 12. 3. 2020 pod č. 69/2020 Sb., a dále
pak podle ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) kontrolního řádu, ve spojení s ustanovením § 19
odst. 2 ZZT a § 8 odst. 2 vyhlášky byla na základě Pokynu č. 22 ředitele správy soudu
stanovena lhůta pro kontroly znaleckých - tlumočnických deníků, a to do dne 31. 5. 2020.
V období leden – květen 2020 provedl kontrolní orgán kontrolu na základě vlastního šetření.
Z celkového počtu 2 920 znalců a 1 045 tlumočníků byly kontrolovány 4 znalecké deníky a
4 tlumočnické deníky:
Ad a)
0 znaleckých deníků
1 tlumočnický deník
Ad b)
1 znalecký deník
3 tlumočnické deníky
Ad c)
3 znalecké deníky
0 tlumočnických deníků

Kontrolní zjištění
U většiny znalců a tlumočníků byly zjištěné nedostatky při kontrolách
znaleckých/tlumočnických deníků odstraněny.
Nejčastějšími nedostatky shledanými při kontrole znaleckých/tlumočnických deníků byly:
a) nedostatečné označení sídla orgánu (organizace, občana) vyžadujícího
znalecký/tlumočnický úkon (počet 0)
b) u úkonů pro státní orgány a absence spisové značky, pod kterou byl posudek/překlad
vyžádán (počet 0)
c) chybějící datum zadání, počet hodin (stran překladu) účtovaných státním orgánům (počet 3)
d) nedostatečně popsaný předmět úkonu (počet 0)
e) chybné číslování znaleckých/tlumočnických úkonů (počet 0)
f) chybějící/nesprávné údaje o proplacení odměny a výloh za provedené znalecké/tlumočnické
úkony či přiznané náhrady nákladů (počet 5)
Dle závažnosti zjištěných nedostatků pak bylo kontrolovaným osobám uloženo:
- jejich odstranění do příští kontroly znaleckého/tlumočnického deníku (počet 0)
- jejich odstranění obratem (počet 1)
- jejich odstranění ve stanovené lhůtě – byli předvoláni (počet 2)
- výstraha dle § 25d ZZT (počet 5)
- pokuta dle § 25a odst. 3 ZZT (počet 0)
- vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků dle §25a odst. 3 ZZT (počet 0)
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