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Předchozí usnesení

Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Zpracoval

Ing. Silvie Plšková

Předkládá

Mgr. Tomáš Hendrych

MEBYS Trutnov
s.r.o.

Zpráva o kontrole dozorčí rady č. 2/2016 společnosti MEBYS Trutnov
s.r.o.
Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.

Rada města Trutnova
bere na vědomí
01.01
- zprávu o kontrole dozorčí rady č. 2/2016 společnosti MEBYS
Trutnov s.r.o.

Návrh na usnesení ZM
Důvodová zpráva:
V souladu s §201 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, dozorčí rada mimo jiné:
- dohlíží na činnost jednatelů,
- nahlíží do obchodních a účetních knih, jiných dokladů a účetních závěrek a kontroluje tam
obsažené údaje,
- podává jednou ročně zprávu o své činnosti valné hromadě.
Dozorčí rada MEBYS Trutnov s.r.o. provedla ve společnosti MEBYS Trutnov s.r.o. kontrolu
dodržování zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Přílohy:
1. zpráva o kontrole dozorčí rady č. 2/2016 společnosti MEBYS Trutnov s. r. o.
Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem
Kontrola materiálu právníkem před PV Datum: 06.12. 2016

Jméno a příjmení
Podpis

MĚSTO TRUTNOV - dozorčí rada
společnosti MEBYS Trutnov s. r. o.
výtisk č.

ZPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY
společnosti MEBYS Trutnov s. r. o.
č. 2/2016
Název kontrolní akce: Metodická pomoc při aplikaci zákona č. 340/2015 Sb.,
zákon o registru smluv

Kontrolu provedli členové dozorčí rady: Ing. Silvie Plšková
Kontrola provedena za účasti:

Ing. Radek Hojný (jednatel společnosti)

Kontrolované období: stav k datu kontroly

Kontrolní zjištění:
Kontrola byla provedena členkou dozorčí rady společnosti MEBYS Trutnov s.r.o. dne
02.12.2016 a 07.12.2016 v rozsahu ustanovení § 201 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
korporacích. Cílem kontroly bylo získat přehled o činnosti společnosti MEBYS Trutnov s.r.o.
(dálen jen společnosti) v oblasti naplňování zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv).
Zástupce jednatele a ekonom společnosti se zúčastnili školení v oblasti zveřejňování
smluv, které pořádal Městský úřad Trutnov. Dále jednatel a ekonom společnosti absolvovali
několik odborných konzultací v této věci se zástupcem společnosti GORDIC, jejíž účetní
program společnost využívá.
Již před účinností zákona o registru smluv probíhala jednání o případném přikoupení
modulu společnosti Gordic - spisová služba. Od října zajišťuje potřebnou anonymizaci smluv
a objednávek pro registr smluv externě pracovník společnosti GORDIC. Do data kontroly
06.12.2016 zajistil ekonom vložení 14 smluv a objednávek do registru smluv, který provozuje
Ministerstvo vnitra ČR, dalších 7 titulů je ve fázi rozpracovanosti. Do této doby docházelo
díky externímu zajištění anonymizace k větším časovým prodlevám mezi uzavřením smlouvy
či objednávky a jejím vložením do registru smluv. Od 01.01.2017 jsou přijata opatření
k eliminaci časových prodlev a proces od uzavření smlouvy opatření k eliminaci časových
prodlev a proces od uzavření smlouvy či objednávky do data jejího vložení do registru smluv
nebude delší než 14 dnů. Od října je také plně zajištěn převod do strojově čitelné formy
v souladu se zákonem. Zástupce jednatele i ekonom společnosti při kontrole shodně
prohlásili, že společnost je od 1. ledna 2017 připravena postupovat plně v souladu se
zákonem o registru smluv.

Návrh na opatření:
•

Zákon 340/2015 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. července 2016. S ohledem na tuto
skutečnost bylo vedení společnosti doporučeno zveřejňovat smlouvy a objednávky
v centrálním registru smluv v zákonem stanovené lhůtě.

Za dozorčí radu:
Ing. Silvie Plšková

……………………….

Za MEBYS Trutnov s. r. o.:
S obsahem zprávy o výsledku kontroly byl seznámen a 1 výtisk převzal

Ing. Radek Hojný

……………………….

Zpráva o výsledku kontroly byla e-mailem zaslána:
členům dozorčí rady: Mgr. Ivan Adamec
Ing. Josef Gereg
Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Roman Hásek
Ing. Silvie Plšková
jednateli a zástupci jednatele společnosti: Ing. Radek Hojný, Ing. Petr Gaisler

