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Karlovaľský kraj Příloha č. la k vyhlášce č,.416lŻ004 sb

Zpráva o výsledcích finančních kont rol za ľok 2016

Souhľnné zhodnocení výsledků finančních kontrol zajišt'ovaných
oľgánem veřejné správy a přiměřenosti a účinnosti zavedeného
systému finanční kontroly

Zhodnocení výsledků řídící kontroly podle $ 26 a 27 zátkona o finanční kontľole
(příloha č. 2), výstedků interního auditu podle $ 28 a Ż9 zátkona o Íinanční
kontrole (příloha č. 3) a přiměřenostĺ a účinnostĺ vnitřního kontrolního systému
ve smyslu $ 25 zákona o finanční kontľole

Vytváření podmínek pľo příznivé kontrolní pľostředí v orgánu veřejné spľávy
Kaľlovarský kľaj systematicky vytváŕí podmínky pro příznivé kontľolní prostředí,
kteľé je zańlmováno kontrolním řádem, ustanoveními v organizačním řádu,
která vymezují všem útvarům a vedoucím zaměstnancům působnost k výkonu
ťrnanční kontroly' a dalšími schvalovacími postupy upľavenými v pľacovním řádu,
směrnicí o oběhu účetních dokladů, podrobnými pľacovními náplněmi a dalšími
navazujicími vnitřními předpisy. Karlovaľský kĺaj V roce 2016 vyuŽíval integrovaný
informační ekonomický systém, který poskytuje informace pro finanční plánovĺíní'
ŕizení a kontrolu příspěvkových organizaci. PouŽitím softwaľu IDEA a datových
skladů v rámci přípravy veřejnosprávních kontrol provádějí kontroloři podľobnou
analýzu účetních dat kontľolované osoby (příspěvkové organizace)'

Na pracovních semináŤích, poľadách a metodických schůzkách v rámci úřadu jsou
odpovědnĺ zaměstnanci informováni o změnách v kontrolním prostředĺ vyvolaných
změnou vnějších podmínek (legislativních nebo v souvislosti s implementací pľocesů
souvisejících s čeľpáním prostředků ze strukturálních fondů Evľopské unie, popř.
evropských finančních mechanismů). Kontrola je nedílnou součástí řídící práce
na středním stupni managementu.

Informace z úěetních databází vyuŽívá ke své čirurosti i oddělení inteľního auditu,
kteľé bylo do 30.09.2016 samostatným oddělením. Ke dni 01.10.2016 pľoběhly
na Kľajském úřadu Karlovarského kĺaje organizačni změny, v rámci nichŽ bylo
samostatné oddělení interního auditu sloučeno s odborem kontroly a nově vznikl
odbor interního auditu a kontľoly. Vedoucímu odboru interního auditu a kontroly
jsou inteľní auditoři podřízeni přímo. Kontroloři jsou zaŕazeni do oddělení kontľoly.

Uplatňovány jsou všechny formy kontrolních mechanismů od samokontroly,
kontroly nađŕizeným zaměstnancem, odborem kontroly či oddělením interního
auditu, ľesp. od 01 . 1 0.20 1 6 odboľem inteľního auditu a kontľoly. Uj ištění
o fungování kontrolních i řídících mechanismů pro nejvyšší management poskytuje
interní audit.
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Fungování systému uľčování zźyaźnosti rizik spojených se zajišt'ováním
stanovených úkolů a schválených cílů oľgánu veřejné spľávy včetně rizik
spojených s vlivem vnějšího prostředí na činnost tohoto orgánu

Karlovarský kraj vyuŽivá organizačně pojatou analýzu rizik, včetně katalogu a mapy
rizlk, zaměřenou na čerpání finančních prostředků z operačního pľogramu pro
vzďéláváni a konkurenceschopnost. V případě zahľaniční pomoci jsou systémy ŕízení
rizik zabudovány v systémech řízení těchto výdajů jako jejich nedílná součást.
Ve většině případů jsou tyto specifické systémy Íízeni rizik součástí vnitřních
předpisů' které upľavují čeľpání prostředků z fondů např. v ľámci jednotlivých
opeľačních programů Evropské unie. Tam, kde Karlovaľský k'aj vystupuje
jako příjemce, případně nositel gľantových schémat a globálních grantů, je kvalitní
Íizení ľizik předpokladem k potlačení nehospodárného, neefektivního a neúčelného
vyuŽívźní těchto zdrojů, proto je mu věnována Ze strany příslušných vedoucích
zaměstnanc i náleŽitá pozorno st'

organizace odpovědností příslušných vedoucích a ostatních zaměstnanců
oľgánu veřejné správy, spojená především s jejich jednoznačným vymezením
zejména v případech delegování odpovědnosti a zřetelným oddělením funkcí
mezĺ zaměstnanci, kteří se podílejí na přípravě a přímém uskutečňování operací
a zachycování dopadu těchto operací v příslušných evidencích pľo rĺčely
finančního ýkaznictví
odpovědnost vedoucích zaměstnanců a ostatních zaměstnanců oľgánu veřejné správy
za uskutečňování veřejných výdajů a příjmů je jednoznačně vymezena soustavou
vnitřních norem Karlovaľského kľaje. Každý odbor Krajského úřadu Karlovaľského
kĺaje má vyhotoveny podpisové vzory odpovědných zaměstnanců, kteří jsou
oprávněni nakládat s příjmy avýdĄi Karlovaľského kĺaje. Pľavomoci a odpovědnosti
zaměstnanců, kteří se podílejí na přípľavě a přímém uskuteěňování operací jsou
odděleny od pľavomocĺ a odpovědností zaměstnanců, kteří Se podílejí
nazachycování dopadu těchto opeľací v příslušných evidencích, a to prostřednictvím
pověření k výkonu funkce na pozici příkazce operace' správce ľozpoětu a hlavní
účetní v souladu s ustanoveními $ 26 a následujícími zákona o finanění kontrole.

Zajištění informačních funkcí v rámci systému finanční kontroly zavedeného
v oľgánu veřejné spľávy, které souvisejí s rizikem jejich selhání při posĘtování
včasných a spolehlivých infoľmací o finančním řízení

Fungování informačních toků. jejich spolehlivost a včasnost je předmětem
pravidelného prověřování vnitřního kontrolního systému v rámci ěinnosti inteľního
auditu. V této oblasti nebyla v uplynulém roce zjištěna Žádná podezření
ze záměmého nebo nedbalého předkládání chybných nebo neúplných infoľmací.

Zajištění průběžného sledování a prověřování systému finanční kontľoly
zavedeného v orgánu veřejné správy včetně hodnocení

Předmětem interních auditů je ľovněŽ sledování, prověřování a hodnocení systému
ťrnanční kontroly Krajského riřadu Kaľlovarského kĺaje. Vnitřní kontľolní činnost

2

e)



Đ

vedoucích zaměstnanců i externí kontrolní procesy typu ex-post, interim i ex-ante
jsou nedílnou souěástí činnosti příslušných odborů i předmětem plánu kontrolní
ěinnosti Kaľlovaľského kľaje' jehož plnění je pľavidelně vyhodnocováno'
Zhodnocení výsledků veřejnosprávních kontrol je uvedeno v bodu 2.

Dosahování vysledků při zajišt'ování činnosti a schvátených cílů tohoto oľgánu
včetně realizace doporučení jednotlĘch Ępů interního audĺtu

Interní audit vykonal v roce 2016 celkem 6 auditů a auditních zakázek. Dva audity
zahájené v r. 2013 a následně z objektivních důvodů přerušené byly pľo svou
neaktuálnost na ziĺkladě souhlasu ředitelky krajského úřadu ukončeny. Jednalo se
o audit se zaměřením na stav evidence majetku Kaľlovarského kraje spravovaného
kĺajským úřadem a na navržení systémových změn v této oblasti - v souladu se
střednědobým plánem byla uvedená oblast zaŤazena do plánu intemích auditů na rok
2017. Druhý ukončený audit se týkal systému aktualizace vnitřních přeďpisů,
nastavení metodických dohlídek a souladu se spisovou sluŽbou kľajského úřadu -
tato oblast bude v souladu se střednědobým plánem zaÍazena do plánu činnosti
interního auditu v roce 20l8.

Auditní ěinnost se ýběľovým způsobem týkala ujištěnĺ v oblasti fungování vnitřního
kontrolního a řídicího systému. Auditní zakázky byly prováđěny na základě
aktuálních poŽadavků řeđitelky Krajského úřadu Karlovarského kľaje. Vedení
Krajského úřadu Karlovarského kľaje všechna doporuěení interního auditu
akceptovalo.

Audity a auditní zakázky v roce Ż016 zabrnovaly tato témata:
_ pľověření procesu vyhlašování dotací (dotaěního titulu) zrozpoětu Karlovarského

kĺaje, vč. přijímání Žádostí Žadatelů o dotace' jejich administrace a schvalování,
uzavíĺání smluv s úspěšnými Žadateli, přijímání vyúčtování dotací, jejich kontrola
a řęšení nestandaľdních situací v pruběhu celého procesu včetně metodické
podpory odborum, kteľé výše uvedené administrují,
v roce 2016 bylo dokončeno;

_ prověření organizačního zajištění a způsobu provedení inventarizace majetku
azávazků Karlovarského kľaje ke dni 3I.12.2015,
v roce 20I6 nebylo dokončeno;

_ analýzarizik,
v roce 2016 nebylo dokončeno,.

_ pľověření činnosti odboru pľojektového Íízení a informatiky vzhledem
k poŽadavkům, potřebám a dalšímu ľozvoji jednotlivých odborů kľajského úřadu'
v roce 20I6 bylo dokončeno;

_ revize pľověření postupu vedoucí odboru ekonomického pŕizadáni veřejné
zakázky ,'Poptávka na provedení ana|ýzy připľavenosti Krajského úřadu
Kaľlovarského kľaje na vybrané aspekty zákona č. 18IlŻ0|4 Sb.,
o kybernetické bezpeěnosti, a zhodnocení současného stavu úrovně
poskytovaných sluŽeb v oblasti IT" a podpisu smlouvy o dílo v souladu
s vnitřními organizačními předpisy,
v roce 20l6 nebylo dokončeno;
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následný audit ověření doporučení vyplývající zjednotlivých zjištení
z dokončených auditů a auditních šetřenĺ,
v roce 20I6 nebylo dokončeno.

Přehled konkĺétnĺch zjištění i dopoľučení je součástí kaŽdé zprávy z provedeného
a dokončeného auditu a auditní zakázky. Dopoľučení byla vŽdy projednána
s odpovědnými vedoucími zaměstnanci auditovaných odborů a následně
i s ředitelkou Kĺajského úřadu Karlovarského kľaje, která uloŽila vedoucím
zaměstnancům úkoly k odstľanění zjištěných nedostatků a přijetí příslušných
opatření'

Pľo sledování plnění auditních dopoľuěení inteľní audit pouŽívá vnitřní nástroj
najejich sledování. Pro ujištěni o ręalizaci nápľavných opatřeni zejména v oblastech
a pľocesech s nejvýznamnějšími ĺiziky intemí audit ľovněŽ jejich plnění pľůběŽně
monitoruje a kontroluje při následných auditech. Také ođbor kancelář ředitelky úřadu
pravidelně kontroluje plnění úkolů vyplývajících z doporučení a odboľ interního
auditu a kontroly informuje o jejich plnění.

Interní auditoři Se podílejí na zkvalitňování systému ŕizeni Krajského úřadu
Karlovarského kĺaje v rámci rozsáhlé konzultační činnosti zĄména v oblasti finanční
kontroly, zpracování a ana|ýzy úěetních dat, identifikace podvodů
a nesrovnalostí a systému vnitřních předpisů a dokumentace. Interní auditoři
a kontroloři pľavidelně organizují ve spolupráci s odborem finančním (oddělení
výkaznictví a přezkoumávání hospodaření územních celků), popř. ve spolupľáci
s dalšími odbory dle aktuální tematiky pro výměnu zkušeností a dobré pľaxe porady
interních auditorů a kontroloru obcí Karlovarského kľaje.

Činnost interního auditu byla v r. Ż016 dle přepoěteného stavu zajištěna
I,33 výkonnými auditory @očet výkonných auditorů k 01.01 .2016 : 1'
k31.12.2016:2). Skutečná auditní činnost v roce byla cílena na dokončení auditů,
resp. zakázek zahájených v předchozích letech a zahájení maximálně možného poětu
plánovaných auditů. Podrobné informace o činnosti oddělení interního auditu, ľesp.
odboru interního auditu a kontroly uvádí Ročnĺ zpráva o ěinnosti interního auditu za
ľok 2016 ze dne 08'02.2016, která je zpracována v souladu s ustanovením $ 31 odst.
3 zźlkona o finanění kontrole.
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) Zhodnocení výsledků veřejnospľávních kontrol vykonávaných podle
s 9 a $ 11 zákona o finanční kontrole včetně zhodnocení přiměřenosti
a účinnosti zavedeného systému této kontľoly

Národní pľostředky (příloha č. 4)

V roce 2016 bylo u příspěvkových organizaci zÍízených Karlovarským kľajem
zahájeno oddělením veřejnospľávní kontroly a její metodiky /oddělením kontľoly
(změna oľganizační struktury od 0l.10.2016) 24veřejnospľávních kontrol namíStě,
z toho:

13 veřejnosprávních kontrol na mĺstě zaméÍených na splnění přijatých
opatření z veřejnosprávních kontrol pľovedených v minulosti,
1 mimořádná veřejnosprávní kontľola hospodaření na místě,
10 plánovaných veřejnosprávních kontrol hospodaření na místě.

V ľoce 2016 bylo u příspěvkových organizaci zÍízených Karlovarským krajem
ukoněeno 25 veřejnospľávních kontľol na místě (z toho 4 z roku 2015) - viz tabulka
č. 1 a neukončené veřejnosprávní kontľoly na místě zbývají 3 '
V 6 případech bylo zjištěno porušení ľozpoětové kázně v celkové výši
259.340,46Kč,.

Tabulka č. l
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Pedago gi cko -p sycho lo gi cká poradna Karl ovy Vary, pří spěvkov á or ganizace

obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazykováškola
s právem statni jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace

Koordinátoľ integrovaného dopravního systému Kaľlovaľského kľaj e,
příspěvková oľ ganizace

Kľajský domov pro děti do 3 let, příspěvková otganizace
Základní umělecká škola Nová Role, příspěvková organizace
Hotelová škola Mariánské Lázné, příspěvková organizace
Střední prumyslová ško la Loket, pří spěvkov á or ganizace
Střednĺ lesnická škola, příspěvkov á or ganizace

Domov pro seniory v Perninku, příspěvkováorganizace
Sociální služby, příspěvkov á or ganizace
Domov pro v L ázních Ky nžv art. pří spěvkov á ot ganizac e
Dětský domov Kaľlovy Vary a ostľov' příspěvkováorganizace

Galeľie qftvarného umění v Chebu, příspěvkov á or ganizace Karlovarského
kľaje

Střední zdravotnická škola a vyšší odbomá škola Cheb, příspěvková
organizace

Gymnázium Sokolov a Kľai ské v zdéltlv ací centľum, příspěvkov á or ganizace
Střední pľůmyslová škola ostrov, pří spěvkov á or ganizace
Dům dětí amládeŽe Karlovy Vary, příspěvková organizace
Gymnázium ostrov, pří sp ěvkov á or ganizace
ZákLadni umělecká škola Antonína Dvořáka, příspěvkov á ot ganizace
Kĺajská správa aűdržba silnic Karlovaľského kĺaie, příspěvková organizace
Gymnazium Cheb, příspěvkov á organizace
Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková otganizace
Kontrolovanó osoba

a)
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25
24

Kľaiská knihovna Karlovy Vaĺy
Střední škola stľavování a sluŽeb Karlovy Vaľy, příspěvková otganizace

Veřejnospľávní kontroly byly věcně zaměřeny na:

1. dodrŽování ustanovení zÍizovací listiny včetně platných dodatků, především
pľovádění hlavní činnosti a doplňkové činnosti v souladu se zÍizovací listinou;

Ż' oblast vnitřních pŤedpisů' zejména zachycení pľacovnĺch postupů v příspěvkové
otganizaci ve vnitřních předpisech, vypracování zákonem daných vnitřních
předpisů a prokazatelné seznámení zaměstnanců s vnitřními předpisy
příspěvkov é or ganizace;

3' účetnictví se zaměřením na analýzu nákladových poloŽek, pohybů
na majetkových úětech s akcentem na vyšší finanční hodnoty zauětované
v kontrolovaném období, průkaznost účetních záznam'ťl, věetně zaměření
na hospodámost' účelnost a eťektivnost a dále na spľávnost, úplnost,
srozumitelnost, přehlednost a způsob zaručujicí tľvalost účetních záznamű;

4. fondy přĺspěvkové organizace - rezervní, investiění, odměn a FKSP z hlediska
oprávněnosti jejich tvorby a čerpání;

5. oblast vnitřního kontrolního systému, a to zaveďęní vnitřního kontrolního
systému' realizaci řídící kontľoly v praxi, způsob zajišťování, vyhodnocování
a minimalizováni rizik, přijímánĺ opatření k vyloučení nebo zmírnění
pľovozních, finančních, pľávních a jiných rizik, způsob zajišťování kľitérií
účelnosti' efektivnosti a hospodiírnosti, ověření údajů, které byly poskytnuty
příspěvkovou organizací v rámci nahĺazení interního auditu veřejnosprávní
kontľolou, proplácení úěetních dokladů přímo z bankovního účtu příspěvkové
organizace, rizika spojená s uskutečňováním hotovostních plateb, ńzika spojená
suskuteěňováním bezhotovostních plateb zbankovních účtů azajišťování
předběŽné kontroly před a po vzniku náľoku azávazku;

6. uzavirání a plnění smluvních vztahi s důrazem na náleŽitosti smluvních vztahů,
speciťrkaci předmětu smlouvy v souladu s kritérii hospodárnosti, účelnosti
a efektivnosti a plnění smluvních vztahů;

7 ' přijaté dary s ohledem na evidenci a nakládání s přijatými dary a náleŽitosti
daľovacích smluv;

8. oblast doplňkové činnosti z pohledu odděleného vedení v účetnictví, kalkulace
nákladů pouŽití daňové úspory v souladu s ustanovením $ 20 odst. 7 zákona
o daních z příjmů;

9. hospodaření s majetkem příspěvkové oľganizace, zejména pořizování majetku
a jeho evidence, namátkové kontroly evidence jiŽ stávajicího majetku, likvidace
majetku, odpisy, inventura a inventarizace, věetně dodľŽování vyhlášky
o inventarizaci majetku a zźwazků a vedení skladové evidence;

10' dodrŽováni zźtkona o veřejných zakázkách a zásad pro zadávání veřejných
zakźtzek se zaměřením na tľansparentnost, zákaz diskľiminace a ľovný přístup
a cenu obvyklou v místě a čase plnění;

1 l. oblast mzdových prostředků věetně platového zaÍazeni, pracovní náplně
a odměn, evidence mzdových listů' odděleného odměňování v hlavní
a doplňkové ěinnosti.
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Při výkonu veřejnosprávnĺch kontrol na místě byly identilrkovány nedostatky
zejména v těchto oblastech:

l. chybné nastavení V oblasti odměňování _ osobní příplatky, odměňovánĺ
vedoucích zaměstnanců' odměňování za produktivní činnost Žfüů, informování
zaměstnanců o změnách v platových předpisech' zdůvodňování mimořádných
odměn, vyplácení mimořáđných odměn za béŽnou práci stanovenou v pracovní
náplni;

2. nevymáhání náhľady škody;

3' neopľávněná tvoľba a pouŽití fondu investic;

4. neúčtování o skutečnostech v rámci pořádaného turistického kurzu;

5. neevidování nespotřebovaných potravin a skladových zásob potravin
na dětském letním táboře;

6. chybějící náležitosti v inventuľních soupisech a v plánu inventuľ;

7. nesprávné pľovedení dokladové inventury (organízace nezjistila inventaľizaění
rozdíly), neoznačování majetku inventarizaěními identifikátory;

8. nerealizování veřejné zakázky;

9' neoprávněná tvorba a pouŽití FKSP;

l0. neurčení podmínek ovlivňujících poskytování a výši cestovních náhľad
před konáním cesty, neprokázání náľoku na vyplacení cestovních náhľad,
nesprávné vykazov átlí výše cestovních nĺíhrad;

l 1. nedodľžováni stanovených postupů v oblasti realizace veřejné zakázky malého
rozsahu;

12. nesprávné účtovánĺ o opľávkách;

13. neoprávněná tvorba a použitírezervního fondu;

l4. nespľávné pouŽití časového rozlišení;

15. nesledování pohledávek za platbu nájemného za uŽívání služebního byt., -
nedoplatek na nájemném;

l6. provádění neoprávněných účetních zápisů;

17. neoprávněná úhľada závazkutřetí osobě;

18. nenastavení evidence pracovní doby zaměstnanců;

l9. nesprávné účtování odpisů dlouhodobého hmotného majetku;

20. vyp|ácení hotovosti jiným osobám, neŽ těm, které byly uvedeny na původním
dokladu; pľoplácení cestovních náhľad v hotovosti třetím osobám; přijímání
plateb v hotovosti bez vystavování pokladních dokladů;

2 l ' neúčtování o všech skutečnostech v účetnictví - přijaté věcné dary;

22. neprukaznost účetních dokladů - nečitelné doklady;

23. vedení účetních skutečností mimo účetnictví.
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b)

V případě kontľol provedených oddělením veřejnosprávní kontroly a její
metodiky/oddělením kontroly činily z celkového objemu veřejných příjmů
|.Ż79.40l.000,- Kč veřejné přrjmy u vybraného vzorku operací celkovou výši
l l4.882.000,- Kč, tj' 9 %. Z celkového objemu veřejných výdajů
l.273.065.000,- Kč činily veřejné výdaje u vybraného vzorku operací celkovou výši
1 10.215.000,- Kč, tj. 9 %'

Vroce 2016 bylo vykonáno, resp. ukončeno odboľy krajského ťlřadu celkem
69 veřejnospľávních kontrol na místě, zaměřených na dotace zrozpočtu
Kaľlovaľského kľaje _ viz tabulka č,' 2:

Tabulka č. 2

CELKEM
odbor dopravy a silničního hospodářství

odbor investic a grantových schémat/odbor
investic a správa majetku (změna orgaĺizaćni
struktury od 01. 1 0.201 6)

odbor Životního prostředí a zemědělství

odbor kultury, památkové péče, lázeňství
a cestovního ruchu

odbor zdravotnictví
odbor sociálních věcí
odboľ školství, mládeŽe a tělovýchovy

odboľ bezpečnosti a kľizového řízeníloddělení
bezpečnosti a kĺizového Ťizeni (změna
oľganizaění struktury od 01. l 0'201 6)

odbor regionálního rozvoie

odbor krajského úřaďu, který zajistil
provedení veřeinospróvních kontrol na místě

69
2

20

Ż3

I

2

11

1

J

6

Počet vykonaných
ve ře i nosp róvních kontrol

Současně proběhla i kontrola vyúčtování poskytnutých dotací (iak v rámci
vyhlášených programů, tak v ľámci individuálních dotací), a to ve Stoprocentní \.ýši.

Projektové fĺnanční prostředky (zahraniční) kontrolované KaľlovaľsĘm
krajem (příloha č.5)

1. V průběhu roku 2016 vykonávalo veřejnospľávní kontľoly na místě u přĺjemců
veřejné finanční podpoľy poskýnuté pľostřednictvím Kaľlovarského kraje
Ze strukturálních fondů EU a rozpočtu České ľepubliky oddělení stíŽností
a kontroly prostředků zEU, a to do 30.06.2016, od 01 .07.Ż016 odboľ kontroly
a od 01 .I0.2016 oddělení kontroly'

Kontľoly byly provedeny v souladu se zákonem o finanční kontrole, s pľávními
předpisy Evropské unie a implementačními předpisy Karlovarského kĺaje'

Cílem kontľol je prověřování dodľŽování povinností stanovených smlouvou
o realizaci grantového projektu, uzavřenou vž.dy mezi Karlovarským kľajem
a příjemcem, a eliminace rizik zneuŽiti pľostředků poskytnutých Evropskou unií
a Karlovarským kľajem, aztoho vyplývající povinnosti vľácení těchto prostředků,
věetně sankcí.
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Následné kontroly ex-post ověřovaly výsledky rea|izacę akce, tj. plnění aktivit
deklaľovaných v ľámci udrŽitelnosti projektů, včetně monitorovacích ukazatelů
(např. pouŽívánÍ vývořených vzdělávacích pľoduktů, rekvalifikace osob) po dobu
udľŽitelnosti akce.

Celkem bylo vroce 20l6 ukončeno l9 veřejnosprávních kontľol na mĺstě _ viz
tabulka č. 3 a neukončené veřejnospľávní kontroly na místě zbývaji 3.

Tabulka č' 3

CELKEM

Základni škola Horní Slavkov, Školnĺ 786, příspěvková
organizace

První české gymnłŁium v Kaľlových Varech, příspěvková
oľganizace

Zttk|adní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary,
Kollárova 19 , pří spěvko v á or ganizace

Ętský domov Aš' příspěvková oľganizace
Střední škola ostrov, ková

Gymnázium a střední odborná škola Chodov, příspěvková
organizace

Palatinum s.r.o.

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, příspěvková
organizace

ARPIS a.s.

Business Link, s.ľ.o.

GymnŁium Cheb, příspěvková organizace

Gymnazium Sokolov a Krajské vzdělávaci centrum,
ková

PECKA - Centrum celoŽivotního vzdělávání Karlovy Vaľy,
o.p.s.

Ztlkladní škola Chodov, NejdeckáŻ54, okľes Sokolov'
pří spěvkov á ot ganizace

Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně,
pří spěvkov á or ganizace

Kontrolovanú osoba

t9

1

1

1

1

1

1

I

I

1

I

4

1

1

1

2

Počet kontrol

2. Projekt ,,Podpoľa výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech
v Karlovarském kĺaji v rámci oP ŻP 20l4-2OŻ0 Kotlíkové dotace I"

V rámci pľojektu ,,Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných
domech v Kaľlovarském kĺaji v ľámci oP ŻP Ż0l4-2O20 Kotlíkové dotace I"
ľeg. č. CZ.05.Ż.3Żl0'0l0.0lÉ 0l6/0000016 (dále i ,,Kotlíkové dotace") byl
celkem v roce 2016 nasmlouván objem ťrnančních pľostředků ve výši
64.714.948,90 Kě pro celkem 578 zźtjemců (Žadatelů o dotaci).

Skuteěně byl poskytnut objem finančních pľostředků ve výši 40'349.001 ,74 Kč,
pľo celkem 359 příjemců Kotlíkové dotace.
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3.

Veřejnosprávní kontrola byla provedena u celkem Ż6 pÍíjemců Kotlĺkové dotace
s celkovým finančním objemem ve výši 2.957.420,- Kč' tj. 7,32yo z poskytnutého
objemu finančních prostředků.

Uvedení hlavních nedostatků, kteľé v hodnoceném období zásadním způsobem
nepříznivě ovlĺvnily činnost oľgánu veřejné správy včetně stručné
chaľakteľistiky jejich příčin

Karlovarský kraj je otevřeným systémem' na jehoŽ činnost má vliv celá řada
vnějších, objektivně působících faktorů zejména ělenství České Republiky
v Evropské unii' časté změny vnější legislativy a další vnější faktory.

Vysokou právní nejistotu vnímá Karlovarský kĺaj v oblasti sankcí, resp. finančních
postihů pľojektů spoluľlnancovaných z prostředků Evropské unie. Kaľlovarský kraj
i jim zÍízené organizace evidují řadu pľojektů, u nichŽ byla provedena kontrola více
subjekty ovšem s rozdílnými závěry. Mnohdy se dotčený příjemce projektu setkává
se skuteěnosti, Že kontrolní orgány posuzují dnęšní optikou zakźuky zľea|izované
před více neŽ 6 lety. Dosud však neexistuje jednotný právní a zejména stabilní
výklad kpostupu zadavatele veřejné zakźzky' Aktrľílně výše finaněních postihů
pľojektů Kaľlovarského kľaje včetně projektů jeho organizací osciluje okolo 460
milionů koľun. Právě tento dopad na rozpočet Kaľlovarského kĺaje je značný.
Karlovarský kĺaj i jim zŕizené organizace Se brání proti každé obdrŽené finanční
opravě relevantními kľoky, kdy vyuŽívají dostupných prostředků jak v daňovém
či správním Íízení, tak následně řĺzením soudním.

Informace o finančních kontrolách rykonaných podle vyhlášených
mezĺnáľodních smluv, kterymi je česká ľepublika vázána a o jejich výsledcích,
které poskytly mezinárodním organizacím na zá.Irladé jejich vyźádání
($ 24 odst. 5 zákona o finanční kontrole)

V roce 2016 pľovedl:

a) odbor evľopské uzemni spolupráce Ministerstva pro místní rozvoj Čn
veřejnosprávní kontrolu ,,Pľogľamu spolupráce Česká republika - Svobodný stát

Sasko 2014-20Ż0*. Kontrolou nebylo zjištěno porušování činností plynoucĺ
Z programové dokumentace,

b) Centrum pro regionální rozvoj České republiky, odbor centľální administrace
programů kontľolu projektu CZ.l.0613.4.00lI1.07835 ',Jednotná úroveň
informačního systému operačniho Íizęni a modernizace technologie pro příjem
tísňového volání Zdtavotnické záchranrlé sluŽby Karlovarského kľaje". Výsledkem
kontroly nebylo zjištění porušení projektu ani administrace projektu'

c; Úrad Regionální ľady ľegionu soudľŽnosti Seveľozápad veřejnosprávní kontľolu
pľojektu ľeg. č. CZ.I'0913.2.00/17'00307,,Dopravní Teľminál Sokolov". Výsledkem
kontroly nebylo zjištění nedostatků ani nesrovnalostí v rozsahu provedené kontľoly,

d; Úrad Regionální rady ľegionu soudrŽnosti Severozápad veřejnosprávní kontrolu
ex-post projektu reg. č. CZ.I.09l4.3'00/18.00420 ,,Veletľhy cestovního ruchu

4
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Karlovarského kľaje vroce 20l0". Výsledkem kontroly nebylo zjištění nedostatků
ani nesľovnalostí,

e; Úraa Regionální rady regionu soudrŽnosti Seveľozápad veřejnosprávnĺ kontľolu
projektu ľeg. č. CZ'L09|4.3.00172.01151 ,,Prezentace Kaľlovarského kľaje - Żiveho
kľaje"' Výsledkem kontroly bylo zk'ĺácení dotace (sníŽení platby)
o l'14l'90 Kč,

Đ Úraa Regionální rady regionu soudrŽnosti Seveľozápad veřejnosprávní kontrolu
projektu reg' č. CZ.I.0911.3.00/78'01252 ,,Modernizace a vybavení přístľojového
vybavení nemocnic KKN (RoP IV.)". Výsledkem kontľoly bylo zkácení dotace
(sníŽenĺ platby) o Ż.0I4.484,85 Kč,

g; Úrad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad veřejnospľávní kontrolu
projektu reg. č' CZ.l'09lI.3'00/78.0l253 ,,Centralizace lékařské péče v nemocnici
v Kaľlových Varech". Výsledkem kontľoly bylo zkĺácení dotace (snížení platby)
o l.779.352,04 Kč.

h; Úrad Regionální rady ľegionu soudrŽnosti Seveľoz éryad zahájení veřejnosprávní
kontroly projektu ľeg. ě. CZ'l '09l4'l '00/04.00021 ,,Inteľaktivní galerie Karlovy Vary
- Becherova vila". Do 3l '12.2016 kontrola nebyla ukončena.

i) auditní orgán Ministerstvo financí provedl ve smyslu č|' 62 odst. 1 písm. b)
nařízeni Rady(ES) ě. 1083/2006 ze đne 11.7.2006 o obecných ustanoveních
o Evropském fondu pro ľegionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu
soudľŽnosti a o zrušenínatízeni (ES) ě. 1260l 1999 audity opeľace:

- u pľojektu realizovaného Karlovaľským kľajem ,,Výdaje v rámci technické
pomoci na ěinnost KK jako ľegionálního subjektu (Cíl 3 Sasko 2007 - ŻO13)"
f,tnancovaný z Regionálního operačního programu. Na základě Zjištění z auditu
operace Uřad Regionální rady regionu soudrŽnosti Severozźryad 7kłatil dotaci
(sníŽenĺ platby) o 40.274,50 K{'

- u pľojektu reg. č. CZ.l'09ll.3'00178.01253 ,,Centralizace lékařské péče
v nemocnici v Karloých Varech" financovaný z Regionálního operačního
programu. V pruběhu auditu bylo identiťrkováno 1 Zjištění s vysokou míľou
závažnosti s navrhovanou finanční opravou ve v'ýši Ż2.785'767,90 Kč. Nebylo
dosud zahájeno daňové tízení, resp. nebyl vyměřen žádný odvod za poľušenĺ
rozpočtové kázně,

- u pľojektu ľeg. č,. CZ).09lI.3.00/78.01273 ,,Lineární urychlovač pro nemocnici
v Chebu - přístavba zázemi" financovaný z Regionálního operačního programu.
V pruběhu auditu bylo identifikováno 1 zjištění s vysokou mírou závažnosti
s navrhovanou finanční opravou ve výši 2.723.735,07 Kč. Nebylo dosud zabájeno
daňové tízení,ľesp. nebyl vyměřen Žadný odvod zaporušení rozpočtovékázně

lt
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V Příloze č. 2 v řádku č' 1 je uvedena částka Ve výši 80 tis. Kč. Jedná
se o skutečně uloŽené a uLĺrazené odvody včetně penále za rok 201'6 za porušení
ľozpočtové kázně viz tabulka č. 4:

Tabulka č. 4

CELKEM ýše uhrazených odvodů v
roce 2016

Interaktivní galerie Karloĺy Vary -
Becherova vila

Inovace školského portálu
Karlovarského kraje

Krajské vzđéIávací cęntľum pro další
v zdé|áv źtni pedago gických pracovníků

Zv y šov ání kval ity v zděláv tní
standardizací a zlepšováním řídících
procesů

název projektu

41002,2Ż

Ż l5l,ŻŻ

t4 996,00

l3 849,00

10 006,00

odvody
vKč

platební vyměry

38 851,00

0,00

14 996,00

13 949,00

10 006,00

penále
vKč

79 853,22

2 r5t,22

29 99Ż,00

27 699,00

20 012,00

celkem
vKč

Pľojekty Karlovaľského kľaje byly v roce Ż016 podrobeny výše uvedeným
kontľolám, přičemŽ u někteých z nich se jednalo o již několikátou kontrolu
zvoleného postupu' Nejvýznamnější vyčíslené ěi navrhované finanění opravy
se zpravidla týkaji zaďźwáni veřejných zakéľzek. Příjemce dotace je nynějšími
kontľolami postihován Za postup, který byl mnohdy předchozí kontrolou
odsouhlasen. Tento kontľolní systém vnímá Karlovarský k'aj za nepřiměřený
a nepřijatelný, neboť riziko dopadu zvoleného jednání zejména po předchozím
odsouhlasení kontľolním subjektem a následného vyměření finaněního dopadu
je značné a nepředvídatelné. Aktuální výše ťrnančních postihů projektů
rea|izovaných výhľadně Karlovarským kĺajem činí téměř 146 mil. Kč. Neboť
je Kaľlovarský kľaj přesvědčen, Že se řady údajných zjištění nedopustil, usiluje
o snížení ťrnaněních postihů na minimum relevantními kľoky obrany.

Přehled a chaľakteľistika opatření přijafých vedoucím oľgánu veřejné sprály

Ředitelka Kĺajského úřadu Karlovaľského kraje, jako vedoucí orgánu veřejné správy,
vytváří podmínky pro příznivé kontrolní prostředí a nezávislý výkon interního
auditu. V hodnoceném období přijala uvedená zásadni opatření vedoucí
ke zkvalitnění Íízeni provozní a finanční činnosti, zabezpeěení účinnosti vnitřního
kontľolního systému a průběŽnému sledování řešených problémů azvládtlni důsledkri
negativních jevů:

_ Kľajský úřad Karlovarského kľaje je zapojen do systému benchmaľkingové
aktivity v rámci krajů a do systému hodnocení kvality aplikací modelu CAF.
PrůběŽně se ľealizují úkoly z akěních plánů zlepšování a pľojekt ,,Aplikace

lz



6.

modelu CAF 2006". K 30'06.2016 Kaľlovarský kľaj nepoŽádal dozorový audit
certifikačního orgánu o pľodlouŽení certifikace kvality podle systému ISo 9001.

_ Kaľlovarský kľaj přijímá nové a novelizuje stávající vnitřní předpisy,
které formalizují prováděcí, řídící a kontľolní postupy u činností pľováđěných
Itaj ským úřadem Karlovaľského kraje.

- Kĺajský úřad Karlovarského kľaje systémově proškoluje, popř. vysílá své
zaměstnance na Vstupní a pľůběžná školení o finanční kontľole, ŕízeni organizace,
veřejných zakázkách, preventivních opatřeních a postupů k předchźneni koľupce,
implementaci avyužívání strukturálních fondů, pľávních předpisů Evropské unie
apod. Vedení lGajského úřadu Kaľlovarského kľaje podporovalo v minulém
období zefektivnění výkonu veřejné spľávy, mimo jiné vylepšováním vnitřních
informačních systémů'

_ PruběŽné sledování řešených problémů, včetně negativ, je součástí opeľativního
ŕizení na úrovni vrcholového managementu a středním stupni ŕízení. Jsou
vyuŽivány tradiční i nové nástroje: porady vedení, porady odboru, zŕizování
odbomých pracovních skupin, zadávání úkolů a jejich béŽná kontrola,
vyhodnocování zasedáni Rady Karlovarského kľaje a Zastupitelstva
Karlovarského kľaje ve vztahu ke Krajskému úřadu Kaľlovarského kľaje a přenos
usnesení do výkonných struktur úřadu, kontrola plnění usnesení, spolupľáce
s výbory Zastupitelstva Karlovarského kľaje' operativní oboustranné předávání
informací' maximální využiti intranetu a databázijako místa, kde je moŽné najít
a posléze efektivně zpracovat šiľokou škálu a rozsáhlou databázi informací'

Souhrnné zhodnocení

Karlovaľský kĺaj' jako orgán veřejné správy' vykonával v ľoce 2016 svou kontrolní
ěinnost v souladu s právními předpisy, zejménazákonem o finanční kontľole.

Veškeré povinnosti stanovené zákonem o finanění kontľole a prováděcí vyhláškou
byly pľomítnuty do vnitřních předpisů Karlovarského kľaje' orgány Karlovaľského
kĺaje a ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kĺaje vymezily pľavomoci
a odpovědnosti jednotlivých vedoucích a ostatních zaměstnanců. Všem odpovědným
zaměstnancům byly jejich povinnosti uľčeny v pľacovních náplních. Zaměstnanci
si zvyšují kvalifikaci v závislosti na změnách legislativy a požađavcích na pracovní
místo' Kaľlovaľský kľaj vývoril prostředí pľo řízení kvality na základě aplikace
modelu CAF 2006 a normy ISo 9001. Do řízení kvality jsou zapojeni úředníci
na všech stupních řizení.

Finanční kontľola je nedílnou součástí flrnančního Íízení a je neustále sledována
aověřována její ťunkčnost. KaŽdoroční zpráva o výsledcích ťrnančních kontľol mj.
napomáhá při pľověřování úěinnosti vnitřního kontľolnĺho systému.

Karlovarskému kľaji byla předložena Zprźlva o výsledcích ťrnančních kontrol za rok
2016 celkem 7I příspěvkovými organizacemi ztízenými Karlovaľským kľajem
k 31.12.2016, tj. 100 Vo, ztoho:
_ 67 příspěvkových oľganizací podalo Zprávu o výsledcích ťrnaněních kontrol

zarok 2016 V elektronické podobě prostřednictvím informačního systému
finanční kontľoly ve veřejné správě Modulu ľočních zpráv (dále jen ,'Modul
roěnĺch zpráv").

l3



_ 4 příspěvkové oľganizace zaslaly Karlovaľskému kraji Zprávu
o výsledcích finančních kontrol zarokŻ016 v písemné podobě a ty byly následně
prostřednictvím Kĺajského úřadu Kaľlovaľského kľaje doplněny do Modulu
ročních zpráv,,ľuěně".

Povinnost předloŽit kaŽdoročně zprávu o výsledcích finančních kontľol je zákonem
o finanční kontrole stanovena také obcím jako oľgánům veřejné spľávy'
V Karlovarském kĺaji bylo k 31.IŻ.Ż016 celkem 133 obcí.

Všechny týo obce předloŽily Zprávu o výsledcích finančních kontrol zarok 2016,
tj. l00 oÁ. Ztoho:

I29 obcí podalo Zprźnu o výsledcích finančních kontľol zarok 20|6
v elektronické podobě pľostřednictvím Modulu ročních zpľźx,

_ 4 obce zaslaly Zprávu o výsledcích finančních kontrol zarok 2016 v písemné
podobě a ty byly následně prostřednictvím Krajského úřadu Karlovarského kľaje
doplněny do Modulu ľočních zpráv,,ručně".

V Karlových Varech đne 3.3.2016

Zpracovaly;

Ing. Maľtina Jánská
vedoucí odboru finančního

Ing. Dľahomíra Stefanovičová ')
vedoucí odboru interního auditu a ko'r1gĺoly

Schválila:

Mgr. Martina Vránová
ředitelka Kraj ského úřadu Karlovarského kraj e

l4



P ĺloha č. 2 k vyhlášce č. 4l /2004 Sb'

Tabulka stavri vybran ch ukazatelli z ukončenych kontrol nakládánĺ s ve ejn mi pľost edky' audit a p ezkoumání hospoda ení vykonan ch u oľgánu
ve ejné správy jinymi kontľolními orgány nebo auditoľem pro ríčely hodnocení p imě enosti a rĺčinnosti vnit ního kontrolního systému

Vyhotovil:

l"un kce

Dne:

ĺng' Josef Švédĺ"

u ednĺk

3 '3 'Ż017 ,/'

Schváli l

ľ'unkoe:

Dne:

Mgr' Martina Vránová

editelka Kľa.jského Ĺr adu Karlovarského kra.je

3 3 2017

uzemnĺch rozpočtti. ve zněnĺ pozdě.jšĺch p edpisLi, zäkon č.337/1992 Sb', o správě danĺ a poplatkri' ve zněni pozdě.jších p edpisri ajiné zvláŠtnĺ právni p edpisy'

Ročnĺ:pľáva p edkladatele Kaľlol,clľslqi kľaj pľo rok 20I6. Đ)sĺém Is FKľs MRZ' 27.2.20]7

l ĺt 7 30vyše sankci (pokuty a penále) uloŽen1ich vykazLrjicĺlnu orgánu ve ejné správy podlc zvláštnĺch právnich p edpisri łl 
) (v tis' Kč)3

4 ()Ż5
v1i šc odvodĺi za porušenĺ rozpočtove kázlrě ce]kem uloŽen1ich lykazujĺcimu orgánu ve ejne správy podle $ 22 zákona o rozpočtov ch pravidlcch uzemnich rozpočtri
(V tis. Kč)

2

5Ż 77t]80
v1i,šc odvodťr za porušenĺ rozpočtové kázně celkem uloŽen ch vykazujicimu orgánu ve ejné správy podle $ 44 zákona o rozpočtov ch pravidleoh (v tis. Kč)1

Souhrnné daje za
všechny četni

.icdnotkv

lldajc za čotnĺ
jednotku

NázcvPo.
čĺs.



P íloha č' 3 k vyhlášce č. 4 l /2004 Sb.

Tabulka rĺdajri o v sledcích interního auditu

14 t
počet internĺch auditorti. kte i .jsou drŽiteli osvědčenĺ o absolvoválrĺ záklaĺlniho kurzu jędnotného systému odborné p ĺpralry pracovnĺkti ve ejne správy v oboru

''finančnĺ kontrola'' a ''iuleĺĺ audit" nebo iiného kurzu jei nahrazujĺciho

l3 00počet interních auditor ' ktei'ĺ.isou drŽiteli rnezinárodni certiÍlkace internĺoh auditorťr programu lnstitute ofInternal Auditors

12 l32skutečni, stav v]i,konnych internĺch auditorLi utvaru internĺho auditu k 3 l . l 2' hodnoceného roku

ll 154počet schválen clr pracovnĺch mĺst vykonnyclr internĺch auditortj utvarĹi interniho auditu

l0 175počet schválen1ich pracovníclr mĺst utvaru internĺho auditu celkem včetně Vedoucího utvaru (včetně sluŽebnĺch poměrti)

9 00počet upozorněnĺ p edan1i ch ve smyslu { 3 l odst. 2 z'äkona vedoucĺmu orgánu ve ejné správy utvarem intern iho auditu o svém zj iŠtěn ĺ' Že na základě oznámen ĺ

idicĺ kontroly nebo na základě jeho vlastnĺho návrhu nebyla p iiata p ĺsluŠná opat enĺ

8 6jinak zamě en ch auditLi 9

7 00auditťr vykonu podle š 2ĺl odst. 4 pislĺ' c) zákona o Íjnančnĺ kontrole

6 90audit systémri podle $ 28 odst. 4 pism' lr) zákona o finanČnĺ kontrole

5 120z toho finančnĺch auditLi podle s 28 odst 4 pĺsm' a) zákona o Íjnančnĺ kontrolc

4 30počet vykonan ch auditii ceĺkeln

3počet vykonanych internich audit operativně z.aŕazenycll mimo ročnĺ plán podle $ 30 odst. zákona o finančnĺkontrole ĺł

2 počet vykonanych plánovan ,ch auditti u orgánu ve elné správy podle Š 30 odst. 3 zákona o ÍlrranČni kontrole 22J

I 296počet plánovanych auditLi u orgánu ve ęjné správy podle Ą 30 odst. 3 zákona o Íjnančni kontrole

Po
čís.

lJdajc za rĺčetní
jcdnotku

Název Souhrnné dajc za

všcchny četnÍ
iednotkv

Vyhorcvil

I;unkce.

[)ne:

Ing. Josef

ťr ednĺk

3 3 2017,'/

Sollválil

l'unkoe:

l)ne:

Mgr' Martlna Vrálrová

editelka Kra.iskeho u adu Kar]ovarského kra.je

3.3.2017

l?oćllÍ zprch,a p edkladaĺele Kaľlol,aľskÍ,kra'j pro ľok 20l ' rystém Is FK|'s MRZ.27.2.20l7



P ĺloha Č. 4 k vyhlášce č' 4l612004 sb.

Tabulka rĺdajri o vysledcích ve ejnosprávních kontrol zajišt'ovan ch orgánem ve ejné správy a o stavu vybran ch ukazatel pľo rĺčely hodnocení systému
těchto kontrol

00
počet pokut uložen]i ch za ma enĺ ve ejnosprávn ĺ kontroly vykonávané na místě ve stnyslu $ l 7 zákona o finančnĺ kontrolel5

00
v1i Še po ádkov1i ch pokut uioŽen;ich podle ( l 9 zákona č. 552/l99ll Sb' (v tis' Kč)14

00
počet po ádkov]łch pokut uloŽen1ich podle $ 19 zákona č. 552lIg91 Sb. (kontrolni ád)t3

ll4
počet p ĺpadti poruŠenĺ rozpočtové kázně. za které
lrodnocenélĺ roce (A 22 z'äkonać.250/2000 Sb')

uzemní samosprávn ' celek uložil osobě, která se tohoto poruŠeni kázně dopustila, odvod do svého rozpočtu v12

procentnĺ vy.iád eni poměru poskytovatelem nebojin]i'm k tomu p ĺsluŠn m kontrolnĺm orgánem p ezkoumaného objemu ve ejn ch v1idaiĺr u vybraného vzorku
operaci uskutečněn ch kontrolovan 'mi osobami v rálĺci ve ejné Íinančnĺ podpory' kterouiilĺ posk),tovatel (-é) v prově ovanéln obdobĺ poskytl (_i) s v 'jimkou
p ispěvku na provoz p íspěvkov1ich organlzacĺ ve vztahu k celkovému objemu ve ejn:i'ch v dajri uskutečněn}ich kontrolovan]j'mi osobami v rámci poskyttruté
ve ejné finanční podpory s v]ijimkou p ĺspěvku na provoz p ĺspěvkov oh oĺganiz,aci v obdobĺ prově ovaném ve ejnosprávnĺmi kontrolaml uzemnĺlro finančnílro
orgánu na mĺstě ( áde\ l0 : ádek 9 x 100)

0

poskytovatelem nebo.j inli'm k tomu p islušn1ŕl'n kontrolnĺm orgánem *8) p ezkouman ,objem ve ejn ch v1idalri u vybraného vzorku operacĺ ($ l l odst. 4 zákona)

na provoz p ĺ.spěvkovyclr organizacĺ, (v tis. Kč)

rc

0

celkov ,objem ve e.ln ch v ,da.jr) uskutečněn1ich kontrolovanyml osobami v ráIĺci poskytnuté ve ejné finančnĺ podpory *7) s v1i.iimkou p ĺspěvku na provoz
p ispěvkovj'ch organiz'aci v obdobĺ prově ovanéĺn ve ejnosprávnĺmi kontrolami uzemniho finančnĺho orgánu na mĺstě (v tis. Kč)

9

Ż730

finančnĺch prost edkLj v ukončen 'ch iz'enĺch kontrolnĺho orgánu o odnětĺ dotace nebo návratne finančnĺ v pomoci podle zjištěnĺ o neuplnosti nebo
nepravdivosti uda.l , na základě kteĺii ch bylo vydáno rozhodnutĺ o poskytnutĺ této dotace nebo návratné Íinančnĺ v pomoci ($ l 5 odst' 'l písm. b) zákona č.

8

500

počet ukončen cIl ĺzeni kontrolnĺho orgánu o odněti dotace nebo návratné ĺinančnĺ v]'pomoci podle z.jištěnĺ o ne plnosti nebo nepravdivosti
kterj'ch bylo vydáno rozhodlrutĺ o poskytnutĺ této dotace nebo návratné tinaněnĺ v;;'pomoci ($ l 5 odst' 1 pĺsm' b) zákona č. 2l 8/2000 Sb.) * 

)

Ĺtdajťt. na zák|adě7

35l3osob na lnĺstč p ezkoumal ve vztalru k celkovélĺu objernu ve ejn]i'ch v da.iti uskutečnělr]!,ch kontrolovan}'mi osobaml v obdobĺ pľově ovaném vc e.jnosprávnimi
kontrolami kontrolniho orgánu na mĺstě ( ádek 5 : ádek 4 x l 00)

6

9 721 342174 441
objem uskutečněn 'ch ve e.jn1ich v dajťr u vybraného vzorku operaci ($ l l odst.4 zákona)' ktere kontrolnĺ orgán v prově ovaném období u kontrolovan 'ch osob na
l'nĺstě p ezkoumal (V tis. Kč)

5

27 867 3421 34 028tis' Kč)
4

JJt3

procentnĺ vyjád enĺ poměru objemu plněn ch ve ejn1ich p íjmťr u vybraného vzorku operacĺ' které kontrolnĺ orgán v prově ovaném obdobĺ u kontrolovan c|r osob
na mĺstě p ezkoumal ve vztahu k celkovému objemu ve ejn1j'ch p íim plněnych kontrolovanj'mi osobami v obdobĺ prově ovaném ve ejnosprávnĺmi kontrolami
kontrolnĺho orgánu na mistě ( ádek 2 : i'ádek 1 x l00)

3

I 977 s76r79 108
objem plněn 'ch ve e.jn1i ch p ĺim u vybraného vzorku operacĺ ($ l l odst. 4 zźlkona), které kontrolní orgán V prově ovaném obdobi u kontrolovan;'ch osob na mĺstě
p ezkoumal (v tis' Kč)

2

29 866 "149I 352 68s
celkovj,objem ve ejn ch p ĺjm *4) plněn1ich kontrolovan mi osobami V obdobĺ prově ovaném ve ejnosprávnĺmi kontrolami kontľolnilro orgánu na mistě (v tis
Kč)

ĺ

Souhrnné daje zł
všechny rĺčctní

iednotky

tJdaje za rĺčetnĺ
jednotku

NázevPo
čĺs.



l8 qi'še pokut uložen1ich za nep ijetĺ nebo neplněnĺ p iiat ch opat enĺ k nápravě ve smyslu $ 20 zákona o finančnĺ kontrole (v tis. Kč) col

17 colpočet pokut uložen1ich za nep ljetĺ nebo neplněnĺ p iiaľ ch opatl'enĺ k nápľavě ve smyslu |i 20 zákona o finanční kontrole

l6 pokut uloženj,ch za ma eni ve e.jnosprávnĺ kontroly vykonávané na mist ve smyslu $ l 7 zákona o finančnĺ kontrole celkem (v tis. Kč)

Vyhotovil

Funkce:

Dnc:

u ednĺk

3.3.2017

lng. Schválil

Funkce:

Dne:

Mgr' Martina Vránová

editelka Krajského u adu Karlovarského kraie

3.3.2017

rozpočt .

lin ch právnick1ich osob uveden 'ch v 2 pislĺ' a) zákona s v '.jimkou zahraničnĺch prost edk ,

*6) Sestavu.ji kontľolrlĺ oľgány. kte ĺ jsorr poskytovateli dotacĺ nebo návratn ch finančnĺch v]i'pomocĺ 7.e státnĺho rozpočtu.

Roční :pľáva p edkladatele RaľIołaľsĺcy kľai pľo ľok 20l , systénl IS FKVS MR7., 27.2.20l7



DoPl ct r

na základě jednání s Minĺsterstvem financí ČR dne 5. 4. 2oI7 došlo ke změně údajů v tabulce č' 2
a č' 4' které jsou přílohou této ,,Zprávy o výsledcích finančních kontrol za rok 201'6" za Karlovarský
kraj.

Tabulky jsou zpracované v souladu s vyhláškou č.' 41'6/z}o4Sb', kterou se provádí zákon č' 32o/zoo1'
Sb', o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů (zákon o fĺnanční kontrole),
ve znění zákona č.3o9/2o)2 Sb', zákona č' 3zo/z}ozSb' a zákona č' 1'23/Żoo3 sb.

Důvodem změny byla nesprávně uvedená data od 3 obcí a ]. města Karlovarského kraje, která byla
předána Karlovarskému krajido 3.3. 2017,tj'do termínu zpracování ,,Zprávyo výsledcích finančních
kontrol za rok 20].6", a která byla opravena až dne 5' 4. zo17 na základě jednání s Mĺnĺsterstvem
fĺnancí ČR' ľĺásledně došlo dne 5. 4. 2017 k zavedení správných dat do informačního systému
Ministerstva financí ČR a aktualĺzacĺ výše uvedených tabulek'

P Pla bul

o Příloha č..2ze dne 3' 3.2Ot7
o Příloha č. 4 ze dne 3' 3' 2077

Nově platné tabulkv:

r Příloha č'.2 ze dne 5' 4.2017
o Příloha č. 4 ze dne 5. 4.2Ot7

Uvedené ĺnformace o provedené aktualizaci tabulek č
Karlovarského kraje dne 26' 5.zo17'

2 a č.4 předány fĺnančnímu odboru

Karlovy Vary dne 26.5. zO17 lng' Drahoslava Ježková

ľ



ĺ) í]ĺlha č' 2 k vyhlášĺ;c č. 4l 12()04 Sb

Tabulka stav vybľan ch ukazatel z ukončen ch kontľol nakládání s ve ejn mi pľost edky, auditri a p ezkoumání
ve ejné spľávy.iin mi kontrolními orgány nebo auditĺlrem pľo ričely hodnĺrcení p imě enosti a činnĺrsti vnit

hospocla ení vykonan 'ch u orgánu
nĺhĺr kontrĺllnĺho systému

l ĺl 7 3
Vvhotĺlvil:

ljunkce.

I )ne:

ĺng. .loseĺ'

u cdník

5.4.20t7

Sĺ;hváliI

l"ttlllĺcc:

[)ne:

Mgľ. Ma iIla Vľánová

ccliĺcl ka

5.4 2017

0
vyše sankci (pokuty a 1rcnálc) ulĺlŽcnych vykazuiícĺnlu oľgátlu ve ejné správy poĺJlc zvláŠtnĺĺ;h právnioh p eĺlpisťr ł I ) (V tis. Kč)3

2e0

vyŠc otĺvĺldii za poľuŠcnĺ rozpočtĺlv kázně ĺ;clkcnl uložen ch vykazu.jĺcínlLt oľgán
(v tis' Kč)

o rozpočtclv1i ĺ:h pľavi d l ech ilzcllrn i ĺ:h rĺlz-počĺ t'iu vc cjnc spľávy podle $ 22 zákona1

52 77

notky

Souhľnni' riĺlł'ie zl
všr:chnv ťrčetní.jcdnotku

c zĺ ťIčetníNázevPo.
cts.



I)i'ílĺllla c' 4 lĺ vyh]a(cc c' 4 IÓl2(X)4 Str

těchto kontľol

(0

lčcĺ 1lĺl łtclkĺlvyoll llĺlkuĺ Llložcn]icil l99 l sb' (kolrĺľĺllni ád)1'tĺt<1lc r\ lł) zákĺllla č' 552/ĺ.]
4

r()cc 50i2000c. 2) zák olraš 1Ilĺldnĺluenénl rtlzpĺlćttlclo svohĺ.lodvocldĺ4lrrst i la.áz'l'lěpoľuŠcltísc k1oĺlotol<teľáosobě"ulcnln iložisanrosprávn1i ocrick/a i<tcrcl<ĺłznč.ľoz1lĺlčttlvci1ltlľLlšcll ípípadiipĺlť:ct1)

(rĺjnaučnĺ

\9i'aĺlek 000ádck u ltaoĺganlroťtzclntlĺhĺlÍlnančnitrolanrkonI lltvefc.lnosltravnpľovč ĺtvancnr()ľganl olrdobĺ'/.itctil11 l]ľ()V()Z p íspčvkovychĺlIlll\')l p ĺspčvkkĺl1lĺ ldptlr1, tle)/tll vcl"cjt{jposl(railtotosĺlbatlriovanylnikonĹľoltečněn clru uskuvyda.yollu vcr'clllychbjcnrriVC kovénlk ĺ:cl()l'gźrl'l vzlahI Zilc Il)ľ()v()Zt1 vĺ'chpl'ispĺ:r.łiĺlpl'is1lčl'kLr l'l'l-l lĺ tlvv.iiposkytl)r()vč oval]cl1') obdobĺjinr posky1ovaĺelktĺ:ľĺlupĺlĺlpĺĺ'yĺlll an Ölrvcľclnc|'ál'l1l,nil ĺlsĺlhalllclr Iĺĺlllĺ ľĺlIĺlvatll1cčllČli l1,ĺl;lc:raci Lrsk o vzorktril vylrľaIrohuvydąivc clnycilob.jenrp ezkoull anélto()rgänonlII olll ľtlllrilrustlYlllĺ()lll pŕislklrlvl't1ltcbĺlVt()Vźtl cĺo|]11'tĺlsk1rĺĺllčrt l)ccnIn vy.jád ĺ:IriII

(lK Ĺ]ĺs' ll Ĺtpl'is1rčr'kLlp( vy.jinrkou)skyllĺlbdobí.l lrr l ;lrĺlvč ovatlćnl_é)posl(ytovatclpodpoľy kĺcroltottlĺjnan1'Źll1'lcl vc cjnćos<lharl()v al])/ĺ'l'll]tľ()kocltclčnčnĺsIt zákĺlnoclsl 4livzĺlľktlĺtpcracivybľanchoch qi dajriĺlb.1enr veľelny1r czkĺltlnlallÝI()rgauel'l'lirĺyl'11 kĺrllĺ.ľollrt()nlu l)ľĺsĺtIšni(yrrl.l inrreboposkvl()valcl cn I

(r0l rs114o K(vntĺstč č)oľgänualtll ĺlnančnizonlnihokon1ľoĺ'losl]favtlint}]ľ( cn.| vcrcl)vcľ()Vl1l]oÍgall llldĺlIl1/,AC!p ispčvkĺlvych llĹt l)ľovoZs p ĺspčvktran kouvyi inrpodporyonvorolnc ílnľall1ol p()skytntI1ćosĺlllanllľolovanynllI1ečl1čn)ici1 kĺlllcllt V\'(ĺa.iUve clllvcirob.icci kov()
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0
v Šc pokur uloŽgll gh Za ncp iietĺ ncbo ncplněllĺ p iIar1iĺ:h opat ení k nápľavč ve stllyslu $ 20 zákĺna o tjnančili ktlutrole (v tis. Kĺj)l8

()
poČgt pokut uloŻcIl;],oh za ncp ijcti nebo nc1rlněnĺ p ijatych opat enĺ k nĺĺpľavč vc slllysltt $ 20 zákona o íjnančIrĺ kontrole17

0
Šc pĺ'tkuĹ ult-tŽcll]j,olr za nra ęuĺ ve ejntlspľávrlí kĺrntrĺrly vykonávanć na místě vo sntyslt'l $ l7 zákoĺa o llnanČllĺ kontrolc celkcnl (v t'is. Kč)1

(r0
pt-l ct pokut rrloŽcllyĺ;ll za ma cnĺ vc c.jnĺlspľávlri kĺlntroly vykonávané na nlíslě ve snlyslu $ l 7 zákona o tinanČtlĺ kontrolcl5

(l0
pokut uloŽcll5)ch poĺile $ l9 zák<na č. -552ll99l Sb' (v1is. Kč)v)išc po aĺlkov ĺ;hl1

Vyhĺltovil

ljr rnkoct

l)nc:

hrg, ,loscf'

u ęcĺuĺk

s.4.20t7

Schválil

l;unkr;c.

I)ue :

Mgľ' Martilla Vľalttlvĺt

ĺlclitc:l ka

5 4.20t7 . \ -t

r,l

.1inycłt právllickycll ostlb tlvcĺJenyclr v 2 pislrr. a) zákĺlna s v1ijinlkou zahraničnĺch pľost edk .

tt kĺrlltrĺllovanc osoby vykonáVat ( $ 2 pisnl' c) zákona)' nap ĺklad ťlzelnnĺ ĺinančni oľgán poĺllc 7 otist. 2 z.ákona.

ĺlocni :.pľuvupi"aĺlklucluĺele Kclrlĺn,ursk"v krcl1 pro ľłlk 20] , svsĺéłn tS ŕ-Kĺ,'S Mtł7-


