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Zpráva o výsledcích finančních kontrol ?Ä Íok20lE

Souhrnné zhodnocení ýsledků finaněnĺch kontrot zaiišt'ovaných
orgánem veřejnć správy a přiměřenosti a rĹčinnocti zevedeo-éno
systému Íinaŕní kontroly

ZffinwÍvýslcđků říĺtícĺ kontroly podb $ 2ó r Ż7 zźtionĺ- o tinarónĺ kmÍrotc
(přĺlob ć. 2|, výłlĺd,ků intcrnĺbo eudilE podb $ 28 l Ż) zálĺonl o Íinenčnĺ
kontroŁ (pfibla ě.3) r přiměřcnosĺi l účiEnosti vnitřníbo korlrolního systému
vc lr;ĺslĺ $ 2í ákore o finrnční kmÍrolc

I

I

r) Yytvířcrí prdmíncl pn ýűzĺfrvi:kmtrolní pľosłHí v ol3lrr vcřcjné spráyy

ĺarlovarský tľj vytvźiÍí vhodne podmínky prc příznivé konÍrrotní prostředí.
Podmínky zajišťuje soustavou nitfuích předpisĹ retođicĽýmí irłraay
a fiiměřenou personĹlní kapacitou Mezi ncjdůtcźiĘśí YniÉní pňcdpisy patří
organizaĚní řád pľacovnĺ řád' kontĺolní Íád a směĺnicc o oběhu účetrích doktadů.
orgpÍioúní řád starcwje ołgafizašĺi strukuru úřadu, Ílzeni ídađu" úkoly
avzźłemlrÉ vztahy jednotliých ođboni a oddělení úŕadu a diátc rozsah p-'o-*í.
povinĺrostí a odpovědností- 7źklďnĺ ptáva a povinnosti vyptývajkcí z pľacovnĺho
poměru jsou sanoveĺra v praoovnĺm řiĺdu a v pľrcorłúch 

'ĺ,plnĺcn 
jednotlivých

zaměg'aců" Kontr'olní řád uprawje procesní post'ły při pĺovĺádění kontrol. ho
řízení inťormďních a ekorcmicbých toků porźívá xato'.aoty kraj inĺegrovaný
softrľarový systcm s rrysokou mírou bezpečmsti. Tcnto sysrém postytujc aoštat"cne
informace pro finanční plĺánováĺlí' Íí?ľ,Íli, kontrolu příspěvkových órganizací i pro
činnost internĺho arditu.

ZamfuÍ'ancí jsou informováni o změnách v kontrolním pĺostředí vyvolaných
aněnou vnějších podmínek (legislativních nebo v souvislosti simplementacĺ procesů
souvisejicích s čerpfoiím prostEdkü 7p stľukturálních fondú Evropské unie,
popř. zjiných evľopských finančních drojri)- Kontrola je nedílnou 

'ooe,ł'tĺ 
ĺdĺ"i

pnĺce. Zaměstnanci odboru intcrního auditu a kontroly n đdbo- finančního poskytují
konanltace a rnetodickou pomoc jak v nĺmci úřadl1 iuk i srněĺem ke kontrolovanýń
institucíĺn, aj. rlzemním samosprámým celkům, zÍizcným přĘěvkovým
oryanizacÍm, zalotsným obchodnirr společnostem' příjemcĺrňr v*ejnó podpory
a dalším paÍtnenim veřejné spnívy. Zaměstnanci odboru intemího audiiu u toni.oly
a odboru finaněního zatxlzpš:ujĹ aby nastavcné procesy na urovni veĘné správy
byly efektivní, hospodiĺrné' nediskriminační, učelné a aby byty v soutadu s plainými
právními normami. Práce inteľního auditu je nastavena ve vnitfuím předpiiu statut
interního audifu. InÍemí audit průběäe sbaqe řídící a kontrolni mechanismy,
významné rizikové procEÍly v organizaci a vyhodnocuje jejich uľoveň' lunkenost
a účinnost.



b) Fungování sysÚému určování závaźnosti rizik spojených se zajišĺ'ováním
stanovených ůkolů c schvÓlcnýcb cílů orginu veřejné správy věetně rizik
spojenýcb s vlivem vněišího prostíĺdĺ na činnosÍ toboto orgiuu
Karlovaľský lrłaj využívá Analýzu rizik Krajského úřadu Karlovaľského kĺaje' ktená
byla zpracována pm vyľvoření střednědobého plánu auditů a následně ročnícb plfuiů
auditů- Součrłstí analýzy je katalog lizik a mapa rizik. Karlovarský kĺaj poużívá také
ana|ýan riák v oblasti bezpcčnosti informacĺ a analýzy rizik spojenou
s implementací operaćních pĺogramú EU. ZA ričelem rninimalizace ľizik si vlastní
analýnl rizik zpracovźuají i exponované věcně příslušne odbory'

V pŕípadě opeľačních pmgramů EU i nárođních programů jsou systémy iizenl rizk
zabvdovámy v systémech řízeĺrĺ těchto výdąiri jako jejich nedílná součást. Pokud
Karlovarský k "j vystup'Ije v roli pffjemce, nositęle grantových schérnat
nebo glohĺlních grantlr je kvalitní ÍizrnÍ rizik předpokladem hospodiĺmého,
efektivniho a účehrého vpŽívĺĺĺrí téchto prostředků. V současĺre době konli
udrŽitelnost pojeŁtů financovaných z operačního pŕogramu pfo vzÄělá,ľzění
a konkurenceschoprcst, prcto v roce 2018 byla zpracována posledni analýzz' těchto
łizjk
KĘ'sky úřad Karlovarského knje zÍidil od 0t.09.20l8 systcmatizovane místo

'}oordinĺtor ľizik'' jehoŻ y*ovní náplní je koordinacc systému Íizrni nzik, dohlęd
nad pľavidelnou aktualizacíkatalogu nzik včetrrě nastavení systému sběru informací
o ńzícĺcĘ ryhodmovrĺní a fuŁĺi riziŁ 

'JÍčení 
kompetencí jednotliých pľacovníků'

informování a mstavení vysĺttptl p'ro fuditelku t'iřadu. Koor,dinrátor nzikve spolupnáci
s věcĺrč pfislušnými odbory navĺbuje opatření ke snížsní klíčových ńđk-

orgrlizecc odpověđnoslí přúlrľných vedoucícb a ostetních zrIněstnenců
olginr vcřcjné tPńv!, spoiená přtdcvšĺn s jejĺch jeđmzneěným ĺrynczcnín
złiaźnĺ' v případecü delępviní odpovědnoĺti , z?Gt bým ođđělcnín Íunkcí
nczí zeměshencĹ ktcff sc podilcjí nr přípravě r přímém uskutcóňovĺní opcrecí
r zrchycovlní dopdĺ těcbro opcncí v pffslušných tľidencícl pro účcly
fineučnĹo Yýkunfofvĺ

odpovědnost vedoucích zarrrěstnanců a ostatních zaměst'narrců orgiĺĺlu veřejné spnĺvy
za uskutďňování veřejných výdaj$ a příjmů je jednoznačĺé vymezsĺa soustavou
vnitřních norern Karlovarského kraje. Każný odbor Kĺajského ůřadu Karlovaľského
kraje má vyhotoveny podpisové vzory odpovědných zaměstnanců' kteří jsou
opravněni naklĺádat s příjmy avýdaji Kaĺlovarského kraje. Pravomoci a odpovědmsti
zaměstnancĘ kteří se podílejí na přípĺavě a přímém uskutečňovánĺ operací jsou
odděleny od pravomocí a ođpovědností zamffitancű' kteří se podílejí
ĺn zashycovĺłní dopadu těchto opeľací v příslušných evídencích, a to prostřednictvím
pověření k ýkonu funkce na poáci pÍíknĺ,e operace' spnĺvce rozpočtu a hlavní
účetní v souladu s ustanoveními $ 2ó a následujícími zákona o finanění kontrole.
Nad nĺmęc kontrolních postupů popsaných výše, ktere sloúí k zajištění objektivmsti
a úplnosti iďormací o plnění stanovených ukolů a schválarých zrĺměrů, Rada
Karlovarského kajc usnesenĺm č. RK 1363lllĺ16 zs dne 25.ll.2016 a následně
usncsením č. RK Ż28lo2l|7 ze dne Żl.02.Ż017 ulożila pfikazcům operací -
vedoucĺm odborů a fudĺtelce kľajského úřadu předkládat hejtnance Karlovaského
kraje ke kontrole potvrzené jď1im zkĺáceným podpisem objednávky přeđ jejich
odeslĺĺním a smlouvy předjejich uzavřením, a to vpřĺpadě' že podklady pro jejich

c)
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d)

uzavření nebyly projednány v orgánech kĺaje. Tento postup umoŽňuje hejtmance
Kaľlovarckého kraje mít rychlé a přesĺlé mbtazpníprovĺĺděĺrých úkonĹ a to Ąména
ve yáahu k posol'uení hospodrłĺĺrcho' účetného a efektiwího nakládżni s veřejnými
prostředky.

7,rliślřnii informlěnícb funkcí v rámci sysÜóuu fin Ečoĺ kontroĘ zaveđeného
vjĘánu vcřciré gPróvf, kterć rour'ircií s rizikcm jcjich selhání při pmĘtování
včesných e rpolchlĘch infołmrcí o Íineněnír r-ĺĺlĹ
Fungovfoií infotmaěrrích tokĘ jejich spoleblivost a včasnost je předĺnětem
pavi&lĺreho prověfoviiní vnilÍníľn kontľotnĺho systému v ráĺrci činnoJi ĺnterľríłro.

"{itĘ a to v nĺmcí jednotliých auditů či auditních zakázď' nebo saľpstatným
auditem. v tľĺo oblasti neĘla v uplynuláľr K)oe zjišĺtřna Žiú|á, podezření
a zźměrnebo ncbo nedbalebo pfudk!ádánĺ chybnýcb nebo neĺsných ínformací.

z"iilkřni prlbĚžnéb rledovlní e prcvěřovi'ŕ t!úéĺlu furněrí kontroĘ
zrvcđcrfu v orgánr vcřcinc tpÍíV!í vhě hođrocní
Předmět€fit intcĺnícb auditů je ĺovńŻ slcdovĺĺnĹ prověřovláĺrí a hodnoccní syst&nu
r'Mŕní kontĺoly Kąiského úřadu Karlovarského kraje. vniüní kontrolní činnoĺ
vodoucích złněsfunĺrů i extęĺní kmtrotnĺ pÍoc€sy jsou nedítnou souüństí činnosti
síslušných ođboŕů í @rnetem plánu konrronĺ eĺmosi Karlorraskebo kn!e, jeę,
plnění jepľavklelĺĚ vyho&moĺnĺno' Z'odnoccní ýsledkú veřejnospnłvnĺcň kóntĺol
jc uvedeno v bodu 2.

Dosrhoviní ÝydGd},ň pii tlilĺťtvĺoí ěilnmti r rhvítcľýcl đlů JohoÚo oľgáru
včcbě rcelizrcc doporučcnĺ jodnoúlivých łpů iltctlĺho rrcltu
Výkon inteľního audítu jc utotvcn ve vnitřním pňedpísrr stafut inĺemího auditr.r.
Cíleĺr inteĺníbo aditu ĘIo $ispět vedení kďeküĺmímu płn&rí úkotů. V souladu
sc..sĘneĺobýľn plĺáĺrcĺn činnoôti intemího audiu pĺo obđoĹĺ 2oló - 20t9 připľavĺl
odbof int€Íního auditu a kontroly plán činnosti ĺntcrnĺĺo arditu pro rok zoi8,'kęrý
scbválila řđitelka tftajského úÍadu Karlovankébo kraje. Ro&rí plán předporuaál
rąlizrci ó inpmích auditů a l auditní rkźzku.
V prtiběhu roku provedli interní audiĺoři celkem 9 interních auditů a auditních
7Akźyak,ztolw;

c)

o

- 5 auditú dokončili (viz tabulka č. l)'
- l audit ĺredokončilí (rozpracovanost činí 50 vr) (vtztabulka č. 3)'_ 4_audĺĺni ďł*v dokoněili, z toho 3 at'dihí z^ká,+! byly nad rámec ročního

plánu (vizÍabulka č. 2).

Audítní čĺnrpsti byly zaméŕeny rr:jwľĺn na fungování vnítřního konrolního
V!futł správnost uveňejňovĺání smluv vregistru smluv, prověření procesů
nakládánĺ s osobními űdaji azlĺláštní kalcgorií osobĺch tdajů.
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A 3 2018

A 2 20t8

A3Ż0l7

Audity a auditní zakÄzky zahnrovaly ĺato témata:

Tabulka ě. l
c. Á ukončené v mce 20It

AŻ2017 audir 2017
vnitřní kontrolní systém 20l7
Nastavenĺ systéĺnu objednavání' distribuce a evidence centn

bloků
audit 2018

A 4 2018 o ć,.106ĺ1999

Tabulka č. 2

Tabulka č_ 3

A I 20lE

c-

Z,lĺnlpváni a prověřenĺ proccsů nakládání s osobními úĺląji a zĺ,lĺĺštní
lĺatcgoĺií osobnícb ,írđajů v nńmci Krajskébo úřadu Karlovarského
kraje (GDPR)

AúÍn nelkončenć v rocc 20It

Z uskmečněných andinr a ardítních zakálnk byly vypracovány zpĺővy. Součłístí
zpĺźlv Ęly prfledy konkĺéfirích zjlśéní a doporučcní, pokud byla vydána Złĺátvy
včctĺĚ doporučení byly vžÄy prĺjednány s odpovědnými vedoucími zaměstnanci
věcĺĚ fiíslušných odboÍů a s ředítelkou Kĺajske1bo riřadu Krlovarského kĺaje' ktená
následně uloŽila vedoucím zaĺněstnancům ukoly kodstranění zjiśtěných nedostatků
a přijetí nápravných opalření.

Pro monitorování plnění uloŽenýcb doporučenĺ byl poużit zaveÄeý ričinný
mechanismus jejich prriběärého sledování. Realizace plnění napravných opatření
v oblasrcch a pľocesech s nejvýznamnějšími nziky byla rovněž monitorována
v nĺmci ruásledných auditů. Při đohlędu na plnění úkolů vyplývajících z doporučení
bylo spolupracováno s odborem kancelář ředitelky úřadu' kteý pravidelně
informoval odbor ínterního auditu a kontroly o staw jejich plněni. Přehled
o přijatých doporučeních' ktenĺ dosud nebyla prověřena následným auditem, byl také
pľavidelnou přílohou źpisri zpĺad vcdoucích pracovníků Ifuajského úřadu
Karlovarského kraje.

Interní audit se podílel rB zkvalitňovĺĺní systému řízffii Krajského úřadu
Karlovarského kraje. Inteľní auditoři zajistili roananitou metodickou činnost nejen
směľem k odborům Krajského úřadu Karlovaľského kĺaje nebo ke zřĺzeným
příspěvkovým oĺganizacím Karlovarského kraje, ale také směrem k interním
auditorum a kontrolorum měst v Karlovarském kaji.
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ě.

Prověřovfuií obiednívfuí kaÍ'oelářských potffi

Prověfuní spnávnosti způsobu uvefujĺrění smluv Karlovarského kĺaje
a ifu ĺříspévkových gĺEani"fri v ręsistru smluv

Pro'věření distribuce KraiskÝch listů
odoovědnost oří zvefuiňování smluv v resístru smluv + Natek ě- 1

AadinÍ zlkúzky ukončcné v roce 20It



V nłmci Krajského úŕadu Kaľlovarského kĺĄe byla poskytována metoĺlická činrrost
zsjmérc vsouvislostí r zíkonem č:. 34oľ20l5 sb., o zvlĺłštních podmínkách
tlčínnosti něklerých Smluv, weřejňování těchto smtuv a o registo smluv (zíkon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Interní ardit dále mrganizsval
seĺríĺuáŕ pro vedoucí pracovníky' kde byly pÍ:czentovőny pľaLtické úěvky práre
v rcgistru smluv. Dále byla zajištěna metodická činnost v souvislosti s Nďízrním
Evĺopského parlaĺnentu a Rady (EU\ 20l6t679 zrdne Ż7.o4.Ż0ló' o ochrarrě
fyzlekých mob vsouvislostí sc zpracoviĺním osobních údajrl aoľolném pohybu
techlo údajů a o zrrršeĺrí směmice 95l46ĺEs (obecné ĺlaŕírłni o ochraně osobních
údajů) a jeho prakĺickými dopady.

Pĺo inÍerní aditoľy a kontroloĺy měst v Kartovarském kraji byta ve spolupráci
s odborem finaĺrčrrím (oddělení ,ľýkĺlzĺĺrictví a pře:touĺľuĺvĺĺní hospodarcní uzemnĺcľl
celků) zajiśIŕna Průběfuá mĺďická činn6t pĺosÍřednictvín 2 teĺnaĺcrycn porad
se zaměřcĺlím zejnana na Nařízení Evropského pcuĺrentu a Rady (EU) Ż016ĺ6T9
n ťlne 2T.M.20l6, o ochraně ffických mob v souvisloĺí * prcovánímosobrríďr
údajű a o volném pohybu těchto ridajů a o znlśeĺlĺ srněrnice 95ĺ46ĺFs (obecné
rlaÍízĺfní o ochrarrě osobních í'dajů), a zilkon č.340l2015sb., ozvlášĺrrích
podmínhĺch 

'łčinnosti 
něktcých sĺnluv' uveřejiĺorłftrí těďrto sĺrrluv aoregisru

snrlrrv (ziton o ÍE:gistnr smluv). ve zllćnÍ pozdćjśích předpisů' IXlc byb rrrukárÁ'B
ĺn maodickou ponroc ve Věsbíku kaje a byly sbrnuty infoľmace z průběžrrého
hodnoccní rrýsbdků intcrníľlo arditu a vďĺejĺnspnĺvníei koĺrtĺol. Mezi Ĺontľolními
orgány došlo v nńĺrrci spolupnĺce k rrýměně mj. přĺLladů dobrc praxe zprovrłděných
arditnícb šctření a bylo t"|ĺc pĺoľedcno doturrĺkove sł:tĺenĺ' kterc přis1Élo
ke z/lqírul, systáľru úEali"frepoľad.
Inlerní auditďi zabx:,4rŕili konailtační ěĺnnost v oblastí finilčního ťlzĺĺlí akoĺĺroly.
inteĺnĺho alrdítt systému ťl?nÍ, hospodafuĺrí s veĘnýmí pĺostřodky, nakládání
smajettem a vylżití infonn*ních ĐNstémů arechnotogií- Tao čimost byla
ta'tĚžvĺln přodevšírn na komrltace poskýované:
a) odbmrlm v průběhu kontrol pĺovĺĺdfuých eiĺterními subjeĘ'
b) int€rnfu aditorům a konüolorům obcí a měst v Kaĺtovaskćm kąii'
c) odboríĺn pfi tvubě a aktualizaci vniŕních pfudplsů fÚmou připornínkovĺini

vnitřních předpisů'
d) odboru legislativnímu a pnĺvnímu a kĺajsky ävnostenský úŕad při vnějším

připomínkovém Íízeĺł lcgislativních níwhů złkonů nebo vyhlríšcŁ popř. jinýcłr
đokumentů"

e) pÍi testování a uvádění do provozu elektronického pod.ĺvĺĺní žÁdoslí
odotacďfinanční prostředky zrozpčtu Karlovaľského kraje a íÉast vpracovnĺ
skupině řeśícĺ celý prooes administrace spojený s elektronizrcí pĺocesu .dotací",

$ [ŕi testování a uvĺĺděnĺ do provozu elektronického oběhu úffirích dokladů.

Činnost internílb auditu byla zabffia2 výkonnými auditoľy. Vedoucí odboru
intcrnĺho auditu a kontroly mětapolovič,ni {lvazsk ve vzĺahu kinteľnimu auditu.
V průběhu ĺoku došlo k několika ýzĺĺanným personłlním zménám. V souladu se
zĺkonem é. 3lu2w2 Sb', o úřeđníďch územních saľrosprávných celkĹ ve znění
pozdějších pfudpísů' a pro zajištění úrovrÉ a kontinuíty vz#tálvání' posílili intemí
auditoři wé znelg$i złjm&wzavyużití eJeamingoých kurai a semiĺuářů Českého
institutu interních audítorů, z.s. Kurzy a semináře ođpovĺdaly svým zaměřením
akhńlním potřebám.
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2.

r)

Lze konstatovaÍ' Ťc Roční plán a jeho učel byl naplľĚn. V roce 2019 bude nadále
stabilizovrłna a posiloviĺna pozice interního auditu' a to se zaměřením na inovďivní
přístupy a formy vyuźití výstupů z činnosti intemího auditu pro služby
managementu. V souvislosti s tím bude interní audit podpoĺovaIĺa|izaci průbeŽného
ÍiziliJujk.
V roce 20l8 neproběhlo extemí hodnoccrrí kvaliý intęrniho auditu

Zhodnocení r"ýlledků veřejnolprávních konjrol r'ykonívrných podle
$9 e $ll zákone ŕ- 3Ż0nÜú sb-, o fmanľĺí kontrole ve vcľejné spúvě
r o změně někÚeýcb rjkonĺĹ vc zrléni pozđějších přeđpirů' (dálc jen *źkon
o fillnění kmtrolc} vffiě züodnoccnĺ pfiměfuĺolti a ńčtnnosĺĺ zrvedcnćbo
sysÍéuu Íóto kontroĘ

Nárođní procÚńcdĘ (pŕiloh Ĺ a)

V roce 20lt bylo u příspěvkových rg;łĺrizrci úízených Karlovarským krajem
zzhĄeĺlo oddělením kontroly odboru intemĺllo auditu a kontroly 24 veŤejnospnĺvních
kontrol.

V rooe 20t8 Ęlo u příspěvkoĺ,ých organireí ůizaých Karlovtským krajem
ukon&rro 33 vefujnospnívnícb koĺnot (z toho 12 zĺoku Ż0l7, a ĺrukončené
vcfujnospĺávní kurtnoly ?bývalí 3 _ vlztahika č,. 4a - 4c:

Tabulka č. 4a

Tabulka č. 4b

ó

t2
I I

l0
9
I
7
ó

5

4
3
2
1

c.

I&ajská knilprma Kaľlovy Vary
Stř€dní škola stravovőní asluŽeb Karlovy Vary. příspěvkov á oĺzanizase
střední průmyslová škola LokcL přísoěvková oÍEani7złÍr

7Á ladlní unrěleclgł škola Antonína Dvoř.ĺką offspěvková owaÍLizaľľl
střcdní odborne učiliště Horní Slavkov. ořísoěvkoví orpanizace
Dětslśý domov Kalow Vary a Ostĺ'ov. příspěvtová organizarn
Muzeum Cheb' příspěvková oĺmĺĺĄrars Kaĺlovarského lĺľaie

sftdní zkavotnckźškola a vyśší odborĺuĺ škola CheĘ příspevková
oĺłuúzare'

Školní sbak akrajské sĺňedísko ekologicŁé ýchor1y clrcb, ýíĘÉvková
orsani""ce

Galeĺic 4 - saleńe fotocrafie. ořísoěvkovrĺ owani?arc Karlovarského kraie
Krajský dětský doapv pro děti do 3 let. příspěvková orcf|llizarf
Zatíznű Í}ĺslednć rehabílitační a twimvć oéčc. oříspěvko v á oĺ:uÄÍlizarg

Nózą bltobĺllc Gobr - toaüvly zlhijaé v łoe 2017 a ułonče;ě
vtwc 20It

5

4
3

Ż
I

ě.

Integrovaná střední škola Cheb' příspěvková argarĺizace

Intcgĺovaĺuá střední škola techníckĺ a ekonomická Sokolov' pffssvková
otEarnzlrce

Muzetrm Sokolov' rŕíspřvková orsanizace Karlovaĺského kľaię
Domov mládďzľ a śkolní iídelna Mariĺánské L,á!zrlě, pffspěvková or+anizace
Sociĺĺłní služby v Kynśpeľtu nad ołří. příspěvková orgaĺizace

Niluv *ontrolowné oĺoĘ - konŕoly zĺhójené í uhoněené v roce 20It



Ĺ Nózev konlrolované osoby - kontroly zlhújené i ukončené v łoce 20IE

škola
Agentrua projektového a doĺačrrího managementu Karlovarského kĺaje'

První öeské v v

sk domov děti do 3
Střední pedagogická škola, gymnízilrlma vyšší odbonuí škola Karlovy Yary,

Domov pro osoby sc zdravotním postižcním v Mariĺĺnské' fríspčvková

ć.k,

Veřejmspnĺvní kontroly byly věcĺrě zaměŕerly lw:

a) kontrolu hospodařeĺlí s majetkem pffspčvkové organiĺne, ĺľljméĺ:n se
ĺannéiením ĺa pÍimvání majetku a jebo evidenci' namáÍkové kontroly
el,idence jiŽ' stĺĺvajícího majďkrł likvidaci majđku, odpisy, ínventuru
a inveltarizaci včetně dodrŽování vyhlĺĺšky o inv eĺrúarizeľ;i majetku a zĹv a*ťt
a vedení *ladové evidence, tvorbu a čerFĺní ľoÍdą uveřejňování smtrrv
v rcgiĺru smlw,

b) kontrolu veřejné ťrnanční podpory (vyovnálvaa' ptatba za plńni zÄvazku
veřejné služby)'

c) kontrolu splnění přijatých opatření-

7

2t
?n
l9
t8

I 7
t6
I5

t4

I 3

I2

I

l0
9
I

7
6

Dottloĺ' 'SKALKA'v
a sÜední odborĺľá škola Chodov

Galerie4 -
domov MaÍiánské Lźľ:néa

zdravotnických Yary7ákl"dníškola a mltďská škola přt úízníchIGrlovy
střc&lí škola

ZónvoĺmickÁzźthrannlsluäa Karbvarského

pĺo osoby se zdravotním postiŽenĺm "PRAMEN" v Mnicłrově'Domov

Doĺrov pro osoby se zdravohím postiŽenĺm "soKoLĺK" v Sokolově,

3

2

t

ě.

7Áklđni škola a mateřská škola při [éčebnýcb lá.nichLÁzléKynŹllart,
příspěvkornĺ orgąnizacc

uměkcká škola Josefr Labit*ébo Bečov nad Teplou síspěvková7ąulđni
7ívlúní Škola a sĺfudní Škola Karlovy Vaľy' přĘěvkaĺáugaĺizase

Nćg toĺrolované 6obl - kontroĘ ĺlhójené e łeufrončanć Y roce Zolt



Při výkonu veřejnospľávnĺch kontrol byly identifikovány nedostatky zejména
v těchto oblastech:

l. registr sĺnluv
- neuveřejnění smlouĺry v registru smluv,
- uveĘnění po złkonne thfué,
- smlouva nebyla uvďtrjĺrěna ve strojově čitelném formátu,
- metadata neobsabovala identifikaci smluvnich straĺl'

Ż. trčehictví
- nedodrŽení obsahového vymezcní űŕtí;
- pochybcní v opľavě 

'lčcblích 
dokladů,

- pochybení v adminisbaci cestovních pÍí|ÍazĹ
_ účtování příspevku na stsavování neĘlo v souladu s ČÚs é.7M,
- nc.spnĺvrc zaĚazaí mąietku z hlediska ĺ"ýšc jeho ocenění,
- pcltybení při odefsovĺłnĺ dlorrhodobého hÍnoürébo ĺnajetkrr

3. inventaťuace
- pl'ńn iĺrveĺrtur nmbsahovď ĺr;Üliln inventurních soupisf1
- invcntuÍní solpisy rmbsaboľaly ĺútäoďidaľé pnĹYním pňcdpiscol.
- |weltaĺŇlí ąłźua ĺleobsabovala shmutí Podstahých skrÍcčností

o provcdeľých inventuľácĘ

4- fondy
- FKSP - chybne Íńovámí o tvorbě,
- foĺrd inveĺic - tvoÍÜa vyśĺí n€ż byly odpisy stanovcĺÉ odpísouým plánenr

schvĺlcným zÍizsvatelem, ĺEśadaÍdní účetní posüryy přt učtování
opotźitĹ

odbor interního arditu a kontroly Karlovarského kraje poskp{e ďtmvaným
příspěvkovým oryaÍír:rcÍm pĺavidclnou rrcodickou Po|noc' aby v brĺĺoucnu k výše
uvedeĺrým pochybením nodochárclo. oddělenĺ kontroly vydilvá pravidelně kažÄé
čtrĺŕlerí věŚnĺk pro příspěvkové kde jsou uvedena zobecněnĺí zjištŕni
z rrkoĺrčcĺrých veňejnospnĺvnfo:h konbď, specif'ke porušcných pnĺvních přrodpisů
a další infoĺĺnre z jiných odboÍů kľajskébo úřadu düúđÍé pŕo ěinnost
pffspěvkových oĺgan|zrcí- zásulú odboru inĺerníbo auditu a kontmly se zúčastňují
porad ředitelů pfispčvlĺoých oĺ:ganizĺ;í za jcdnotlivé oblasti. Dnc 2ó.ll.20l8 sc
uskutečnil scĺninĺfr se zástupci příspěrtových organizací odboru školsľí, mĺrádleżt
a tělovýchovy' na kĺerem byli ředitelé škol, jejich ekonomové a účetní sgmámeni
vedoucí ďboru intcmího audítu a kontľoly o zjištčních v sowisloĺi s rcgisrem
sĺnluv, byla jim näzsmé předvdena a e-mailem předána metodika Ministerstva
vnitra zalvnující odpovědi na ncjěastější dotaty k rcgĺstru smluv a zodpovézeny
předem raslané dałazy. Metodickí porloc je poskytována í individu,álně v pří@ě
potřęby taŁ łby k pĘadné zjištěĺrým nedostatkům jlžnadáůe nedocházelo.

Plĺłn personĺlniho obcazeĺrí oddělení kontroly, které je oryaĺĄzaĎně zaćleĺÉĺw
do odboru interního audinr a konroly, byl jeden vedoucí úÍefuÍk a osm výkonných
kontrolorů. Slutcčnost v rooc 2018 činila šest kontrolorú" Dlouhodobě rvá problém
s naplněním plné kapaciý oddělení.

so''částí plánu byly i teřejnosprávní kontroly zaněÍene na kontrolu pouätí veřejné
Íinaĺrční podpo.y poskytnuté na zilkladé smlouvy o zźlva*u veřejné služby
a poskytnutí vyľovĺrĺĺvací plaĘ zaplnénj závazku veřejné slużby. V roce 2018 byla
ukončena kontrola u Kaľlovarské krajské nemocnice a.s., která bylazabájella v ľoce

t



2017' Konĺroly u NEMos PLUS s.r.o' a NEMos soKol-ov s.r.o.' které byly
z düvďu sníŽene personální kapacity odděIenĺ kontroty přesunuty đo plánu
veřejnospriłvních kontrol na rok 2018' byly vrooc 20lB zahátjny' ncbyly však
dokončeny. obě kontroly by|y ukončeny v tednu 20l9.
V roce 2018 nebyly ralizovány plámvane vnitřní kontroly u odboru vnitřních
zźieźitostí a u odboru dopravy a silničnĺho hospod.ĺřství se zaměňením na nakládránĺ
s nepotřebným (neupotřebitelným) majetkem a odpovědnosti za škodu. Dále ĺrcbyla
pľovedena vnifürí kontrola se zaměřením na zúávání veŕejných zakázek odbo.y
Krajského riřadu Karlovarského kraje a vnítřní kontroly u odboru zdravotnictvi
a odboru kultury' pmĺátkové fią lźzeílství a ceýomílro ruchu při dodrŹovłání
spisovébo a skaĺtačního řáĺu'

Yykonrány byly vniĺřní kontľoty u ođboru sociátních věcí a u odboru regionálnĺho
tuzvoje * zanĚÍqúm na kontrolu hospodařcní s finančníĺni pĺosŕcdky a majakem.
Nad rfunec Plánu konrol dďlrŹnvání vniřních pńedpisů ĺn rok 2018 Ęla provedena
vnitíní kontľola se zaĺněřeĺlím na poskytnuté cestovní rúhrúy při pracovníchcestrích
u ĺrybľaného uznrkuzaměstnanců ve spolupnĺci s fmančníĺn odborem.

V rocc 2018 Ęlo vykonáno' resp. ukoďeno odboĺy trajskďro úľadu celkerr
!l4 vcfujmrynávních konrol na míýč, zaměňrnýcb n3 dotfre zrolffiĺnl
Ikrlovarskébo kĺaje av l03 sípadech by'y pmvodeny rirkony pfrťĺ)házajrcí kontole.
které konstatovaly, Że nerrí důvod pĺo zalrĄieĺrí veňejnospnĺvní kontroý na místě
- vÍz tabulka č. 5:

TabultaC- S

ł PIIpAy, kdy byý pove&ny úkony
vďcjnogłívni koĺrolu na nístě zalújit

pffiÉztjŕcí kontrole' ze kreĺĺýeh nevyplynu|a nutnost

9

CELKEM

odbor doPravy a silničního hospodářství

odboľ invesic a správa majetku

odbor ävotního Prostfudí a zemědětství

odbor kultuĺy' památkové ftą lázeřsťví
a cestovnĺho ruchu

oĺlbor sociálních vécí

Odbor školství, mlźdrcŽr a ĺělorrýchovy

Ođbor bezpeelosi a kľlzov&to Íízsl,i

odbor ĺe gioÍ'.łlnĺho rezvoje

(Nbr krajstého Ma

ĺ03

2

0

63

28

Ż

6

0

2

Pďet Přłradů
fu't'Mjcní

vcřejnmprúvaí
lĺontrolY}

tt4

2

4t

38

2

7

l4
4

6

Pďd lkončených
vcřejnaryróvnőch

kontol
ne nńłtě



b) Projektové finrnční prortředky (zabraniční) kontrobvrné Kerloverským
kniem
Vprůběhu roku 20lB vykonávalo veřejnosprávnĺ kontroly u přĺjemců veřejné
finanční podporr poskytnurc prostřcdnictvím Karlovarského kraje Ze struktunĹlních
fonđů Ewopské unie a 

'ozpočfu 
Česľe reprbliky oddělení kontoly odboru intemĺho

auditu a kontroly-

Kontroly byly provedeny v souladu * zátonem o ľrnaĺrční kontmle' s právními
předpisy Eĺĺropské unie a implcmentačními pfudpisy Kaĺlovaĺského krąie na zźů<ladié

schviĹleného Ročního plánu kontrol Gs opeÍačního programu YzÄéláväĺí pto
konkurenceschopnost Karlovarského kraje (20 l 8) - oblast podpory 3-2.

Cílem kontrol bylo prověřovrání dodržování povinĺnstí stanovenýcb srnlouvou
oląlizaci grantového ppjekĘ uzavřenou viÄy ÍÉÄ ĺfurlovaľským krajem
a pfijemcerr podpory v nłĺrci Ęerarĺĺo prograÍnu Yzóřiáváni pro
tonkuĺenceschorost' eliminace nzlk zĺelůirí prostředků poskytnuých Evropskou
uniĺ a Karlovankým krajeĺn a z toho vwlývEící poviĺrnosti wácení těchro
prostředkĄ včeĺně saĺůcí.

Násleđné kontroly ex-post ovďmvaly výsledky ĺalizne akcí, tj- plnění aktivit
dcklaĺovaných v nłnci udržitclnosĺi pĺojcktĹ včđně monítoÍDvtrích ukazatclů
(např. plżivánÍ rrytvořených uzdélávrcích produktťł vlastrrictví ĺ4ybavcní
poffzeneho v rárnci ĺeutlizlae projeknr rekvďifikace osob) po dobu udrŽitelrcsti
akce-

Cdkeĺnbyly v Íoce 20lt pĺovodeny 3 veiejmsprávní kontľoly _vlzlĺalbĺ,ńkzÉ,-6.

Tabutka ě- ó

ECs PeÍsonal Agency, s.r.o.

AKADEMIE 
'.AKo[vĺENsxÉHo 

SoKot 0V s.r.o.

Ćeská zemědělslĺi univerzia v Pľazr.

KontrolovonlÍ osobą

I

I

1

Poědbnlrol

Proiekt 
'Podpore 

vyněny đ:oií tcpla nr pevná pďive v-rodinných đomcch
v l(rrlovrrgkém kreii v ńmci operrčníbo progrlrmu Zlvotnĺho prortHí
Żol4 - 2020 KotlílĺovilloJzeelq
V nĺmci projektu .Podpora výměny zôÍqi tepla na pevná palĺva v rodinných
domcch v Karlovarském kĺaji v náĺnci oP ŻP 20l4-Żv20 Kotlíkové dotace I*
Íeg. ě. CZ.a5.2.32l0.0ĺ0.DlL5_0ló/üXn0l6 (d.ńle i -Kotlíkové dotace*) byl celkem
zaĺoky 2016 - 20lt nasmlouván objem finarrčních prostředků ve ýši
70.996.22l,93 Kč pro celkern 624 zÁjarlú (tatatellio dotacĺ).

Skueene b/ dosrd poskytnut objem ťlĺrančních prostředků ve výši 70.910.4ól,0ó
Kč pm celkem 624 pÍijemcú Kotlíkové douce.

Veřejnospnávní kontrola byĺa v roce 20lt provedeĺra u celkan l l příjemců
Kotlĺkové dotace s celkovým Íinančníĺn objemern ve výši cca l.529.3l4'_ Kč.

c)

t0



d) Projekt .Podpore výmčny zd.oiů Íepb na pevná pelivr v rodinných domecb
v Kańovlrskén kreji v rámď opcľrčního proErlmu żivotrfuo prostřcdí
2ol4 - 2020 KođĺĽové dotacc IIg

v ráÍnci projektu ''Podpora rĺýměny 
"nrori 

tepla na pevnrĺ pativa v rodinných
domecb v Kaĺlor'ľskérn kraji v nĺmci oP Żp zolą - 20m Kotlíkové dotace ĺl"
regl č. cz.a5.Ż.3Żlo.Dl0.0il7 ú7l00D5l52 W celkem vroce 20lt nasĺnlouván
objem finarrčnich prostředků ve výsi 63.737.910,l l Kč pm celkan 62o zÁjelrcil
(Źĺdatalűo dotaci)-

Vcřcjnospnĺvní konhola byla v rocc 2018 provcdcna u cclkcm 30 příjenrců
Kotlĺtové dotace s cdkovým finančním oĘerrem ve ýši caŻ.5?0.6T2,- Ké.

Uvcdcní lln'llícü rcdmúetrů, kŕcró v bodnoccném obdobĺ zjgrdnfon způrobcn
ncpÍizlfué o,limĘ ěLnort olgánu vcÍejaé lPráľ:ľ věcĺně $rušné
chrnktcrĺrtiky jcjĺů pÍĺlfu
Karloľar*'ý k aj j" otcvřeĺrým systémem' na jelnź čiĺrnst má vliv d^ a^
vnějšícĘ objclĺivně plbobících ľaktoru - zsjĺlć:tu člcnství České Republíky
v Evľopské Ęii, časté znÉry vnější legistativyadatfi r'nějši ť.ktory.

vysokou FŁYní ncjistotu vníÍná Krtovarský kľaj v obbśti ]ľĺlLiz*' ptojektů
spotufuwrcovaoýcb z prosĹředků Eĺ/Ío,pské unie. Nejzieteldji se ĺrcjisĺoa pĺojevuje
v oblasti konfiol prcjdĺń a jeho joeloiliých Íáń ÍąL|ire, a to jak u ex ante
konEol' tak i u kontol provedcnýcb cx posŁ Tato pnávní rejiĺota pří konĺrolĺĺch
pÍoielüi spočívąiíď v měĺlící se metodice kontrol' v různfu a nejednŃr ýkladu
ustanovení srnlw, ffiodik" legislĺivy EU' právních norcĺt, j'tdikatury soudą
tgzhodovací praxc spnávních orgĹnů a dalšícĘ vcde k postiŹoí Kalovcského kraje
jaksilD príjeĺne dolace sanŁceÍni, pfip- jinými ľrnanerími posihy.

Karlovarský kĄ l jim zÍízné uganizrce etidují řadu projektĄ u nichż byta
pĺovodcna kontrola vícł subjckty ovšem srozdílnými zźvćry. Mnď'dy sc dotčený
příjeĺnce prcjekfu setkívá se skuteěnoglíĘ źe kontrolní oÍgáJry posuzují dnešní
optikou -akárkY zrľzllimvané, před více ĺeE.6 l*y. Dosud však ĺreexisnrje jednoĺný
pľáYní a zejména stabilní yýklad k postupl zaÄavatele vďqné zakÄzky- Aktuálně
výš€ finančních postihů projektťr Kaľlovarského kĺaje včeblě projektů jeho
ołganizzr,í osciluje okolo 433 milionů korun. Pnĺvě tento dopad na rozpďet
Kaľlovaĺského kľaje je anďný. Karlovarský kraj i jím zříz# arg3nl"ÄB se brárrí
vžý s přihlédnutím k hospodĺĺrnoĺi pľoti k^ž# oMrŽené finanční opľavě
ĺelevantními kľoky, kđy vytlŽívají dosnryných pĺosÉedkťr jak v daňovém
či spnĺvním ŕíirtní, tak následně Íízľ;ním sordním.

vzrlík sankcí ĺn zźfuladF- nestabílní mzľĺrdovací praxe a soudní judíkatury lze
dokumeĺrtovat na pfi@u Kĺajské Ęnĺvy a ű&žhy sítnic KaÍtovarského kľaje'
příspčvkové organizace (dĺĺle ja}'o KsÚs KK)' ve v&i tzv. obaloven. KsÚs KK
ĺealizovala tři prujeký v nĺĺrci Regimĺĺlní operačního pÍogľamu Severoápad
a s ohledem na sloäĺost a rozsalr těchto pĺojektů (celkoý fĺnanční objem pĺojektů
čini| 0,9 mld. Kč) se ľozhodla v souladu s,tehdy ptatnou ĺozho<lovací praxí Úĺadu
pĺo ochranu hos@ářské soutěże (dáte jen UoHs), ktcrou potwdil i předseda UoHs
v námci íizsrń o ľozkladu' stanovit tcchnické kvalifĺkační předpoktady, přičemŽ
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jednĺm z těchto předpokladů bylo prokázání dispozice obalovnou. Po lyhláseni
veřejných ,Akázok a uzav-ltni smluv se nľzľrr,dovací praxe ĺn zá,/ĺ:laÄé mz}ndnutí
Krajského soudu v Brně. krcrę následné poľrdil i Nejv1šší správní soud v íizsní
o kasační stíżnosti, zneĺrilą ato tah Źepžzóavek naprokázání dispoácł obalovnou
povażovala za điskÍminďní. NfulcdÍĚ ĺn zi/rlaü téĺo judikanľy rzniknuvśĺ
ażpo vyhláfuní veřejných ząkźpsk, aplikoval poskytovatel dotace novou jrdikaturu
naveřejné zakÁzky, které se však j:Ź.ĺa|iĺsvaly. Poskytovatel ruásledně ví'chny tři
pÍojelcty KsUs KK postíhl saĺůcĺ lím, Żs Ye všech pr,ojektech pokfiĺtíl 

"ýđajeza86,7 mil. Kč.

Druhým pĺpadeĺn' Íra kteÍém lze dokumenlovat ĺresprńvnost prováděĺrí.kontrol
a ruĺslednéb ĺozho&vání poskyĺovatele dotace jsou datší projekł KsUs KK.
KsÚs KK Ęla ve dvou pĺojektech postiŹena "y.eĺ-ĺ- ł iIarebnĺctl výměľr1
72í*ląj1{ pochybení v 9 vefujných zakfuáEĘ yńčsnž eęlkovál výše platebních
ýměĺů dosahovala čĺĺsĺky l 14'ó mil. Kč. KsUs KK pĺosÉcelictvím odvolání
dosłĺhla anśEní 5 platebnícb 

"yměÍą 
píišx:,lú odvolrcí orgfoi tonsüatovď. jejbh

neopodstatĺréĺrost a ĺrezákonnost.U ?WýtJn 4 platebnícłr v.ýměÍů doĺíhla KsUs KK
procfüdnictvím odvolání a fustí o prroĺninmí odvodu výTazného mńżľni uloŽeĺrých
sankcí na l't mil KĘ tdy na 0'9ó o/opivĺĺJní celkové výše odvodů-

4. hforrrcc o finonhícł konfulÍů rylĺourýcl podlc ryhláŁrýcb
nczinírodlícl lnluv, lĺtĺĺĺýniie čeĺĽí lcpublilĺr vizían e oicjiů ýslodcícl,
lśGŤt po*lĺry nrzirírrđrb ory;lrfuĺľ;iĺn nl úŻlrü FiLr v!áďlr.ŕ
($ ?,4 odrĹ Szĺłolĺno firrnčaí lĺontoĘ

V ĺoce 20lt pĺovedl:

a) Auditní orefu MinisteÍsva fĺĺrancí pĺovedl audity opeľací:

- u pĺojeku Jodpoľa výměny zÄtojťl tąb u wUÍlá paliva v rodinných
domech v Kaľlovarském kraji v rámci oP iP 2ol4 - Đ20 Kotlil'ové doÍre
Y ć. a?ŻPnol&ryols. fudit ukonč€n Zprávou o auditu opeľace čj.
MFlsAo-lü}20lu52o5-7 zE dÍE zl.oLml9. V r.Ĺmci auditu bylo
identifiknáno jedm zjiśtění bez finančního dopadu rýkąící se účetní
wídence projeknr K tomuto zjiśěnÍ přijď odbor ftnaÍÉní nápľa''nĺ opatřeĺlĺ
a informoval o nich arditní orgĘ

- u pĺojektu Jodpora vybľaĺrýcb služeb sociálni pt€Yence" ar.ditcm
ě. oPznolaoĺ0ÍJ7. Audit skmčil kz nátezw

- u projelru Jĺestůj a pojď II*, kdy audit operace Ęl zaháýen v ĺoce 2olT
a ukoĺrčen v rooe 20lt. Auditem bylo konstaÍsválu, Že Karlovarský kraj
v druhc EÁdnst o plaĺbu pochńĺl tim, Ťr faktrrmvaĺľá částka nájcĺrurcho byla
pru potřeby pÍojekfu ĺułľokována o 20(X),- Kč vyšší, než na jakou Ęla faŁtura
trystavena_ Na zĺkladě tohoĺo pochybení vznikl nannatelný výdorj a
pĺoruĺjem ve výši 2w0,- Kč a dále 4{X),_ Kč odpovĺdající Żý/o nepřímých
nákladű. Tento rľílez byl v roe 20lB vyřeśeĺl tím, źs finanční úřad vystavil
platební vjměry v souhĺnné výśiŻ.4ffi,-Kč,,

- u projektu -Ncstůj a pojď lI* v roce 20lt. Auditované oMobí bylo
od 1.l l.2016 do 30.9.2017. Audit skončil bcz ruílezu
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b) Ministeĺstvo pnłce a sociálních věcĺ ĆR provedlo kontmlu v rámci ,,Operačního
programu Poĺravinové a materiiĺlní poľnoci". Z hlcdiska finančnftro a věcného
nebyly během kontroly zjlštény Žádné nedostatky. ffi kontrole finaněni ěasti
proj ektu neby|y vyěísleny ž:źIdÍ:e nezprisobité ui ďalje.

c) Nejvyšší kontrolní úřad pľovedl kontrolu ev. č. l8/ll -PeněŹlí prostředky státu
uÍené na podporu ľozvoje a obnovy materiálně technické záMadny regíonálního
zdľavotnĺství' na akce 23sD2l4fl0l30l Neĺnocnicę Sokolov - rpkonstnrkce
3. n p. pavilonu E a 235D2l400230l KKN _ násÍavba plicního oddělerrí na
lůŽtovém pavilonu. Kontrola byla ukolÉena lt.D.20lt předáním pĺotokotu
o kontĺole- vnĺrr'ci kontroly bylo idcntifikovám ĺÉkolik vú v investičních
zán&ah ve Íáz přcdprojckovć ýípĺavy, ilosli o poskytnr*ĺ dotacc
a ręistrace akce lruakládajících povinnoĺŕ odvodu firnĺrčních proďředků za
ponśení rozpočtové kázlt. Dĺĺle Nejvyśší kontrolní úŕad v pľotokolu llvedl, žc.
sĺaYební dcnít neobsahoval záaulmy o odstranění vú anododělkír a Že
Karlovaĺský kĘ ve sĺnlouvě o dílo nevyużil v oblasti zfrhffiłw, d. princip
stmovený v Po&nínkĺích čeryńÍ'í stĺtního ĺo4očą tj- motivov* dodavďele
k od*ranění vad a ĺpdodělků wolněním zźťlĺžrÉłn. aźw jejlchodstľaĺrění.

d) süámĺ fond żivorního pÍoÉíředí ce*e rcpbliky zzlhźtlil fu t-lo-2Olt korarolu
projckm ,ľodpora ýměny zdĺojů tcpla na pevná pativa v ĺodinných doľrcch
v Kaĺlovarském klaliv nfoirci oP fuzol+ -2oŻo Kotlĺkové ďnłne II-. Kontrola
reĘadoĺd utonóena

V Pfitoze ć,- 2 v tádku č. 1 je uvedena částka ve ýši Ż2(m.a6!,- tis. I(č. Rozpis
čźlľídĺy Yčcfitě snížených a wárcerých uhrazcných odvodů zprojektů zminulýď la
vizraibulľc.ć,.7:

Tabulkač- 7

Financoviání asistentů pedagoga pÍo dćti, žik l
a ĺudenty se zdravotním postíženírn ayo déti,żflky
a studený sę sociálním anevýhodnärím na rok 2014 -
modul B.
Rońodnutí o odvolríní - sníŽení odvodu. Přeplatek ve

Kč vrátil finanční úřad.výši t08.08

Podpoĺa přílodoĺědného a technického vzdélátv iní
v KaľlovarskéÍtr kÍaji, reg č. CZ.l .07lL .l .ffiIu.0004.
Doručcm ľoáodnutí o prominutí daĺÉ, pĘlatek ve
výši 16.616,,00 Kč yĺńtil ťrĺnnční úřad.

APlikre moderĺrích metod zvyšovĺłĺrí výkonností,
kvality' efektivity a transprcntnosti v Kaľlovar*ém
kraj u ĺes. ć,. cz.l.ul 4.l.00ĺ 42.00003.
Doručeĺro rozhodnutí oFŘ sníŽení odvodu a uhľazenĺ
sníženého odvodu

núĺĺvpĄc*tu

-10t.0t5,-

-16.616.-

201.662,-

dvotyv Kč

pbubaĺuýtlěły

Ano

Ano

Ano

uhrazcno
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CETXEM

V Karlovarskéo krají společně plfuu}mc socĺĺilní
sluŽby' rcg. č. cz.l.uR.Lfiy05.ül0ó0'
cZ.L.ul3.l'üyos.fixbo

Vytvořeirí sítě sfuŁb pcče o oaoĘ s dušcvním
oneĺnocĺÉním ĺrnírcolí Karlovarského kraje, ÍeE ć.
cz.l.aB-t fiyos.mffi2

Nestůj a pojď lI.' ĺeg- ě.
Cz.03.l.49lo.0l0.0l 15 l l 6/m0l 7ó9

Podpora škol, které ralízuji iÍůluzívní vzlľ;lávámí
Žrłků sc zreýhodĺrěním v roce 20l4.Dne 6.4.2018
obdržel Karlovarský kľaj roáodnutí o odvolrání _

sÍllíŻení odvodu na l.388'00 Kč, pfuplatek ve výśi
l28.l72.w Kč Ynátil frnanční úřad.

Ż.2Ín.ń3,-

2.318.724,-

20269,-

2.281,-

-128.172,-

odvody v Kč

ptalcbníýnĚĺy

II

Am

Áno

Áno

Ano

uhnzsno
nlűzn pĄelĺtn

V Pfilozle l. 2 v řáĺlku ć. 3 je wedeĺá rásůa ve výśl Ż-526 Íis- Kč - jeduĹ
o pcĺrále z porušení ľozpočtové kźzĺlÉ viz abulka č. t:

T$ulkač. t

CELKEM vfsc ubrazcnýcb
platebních r"ýměľů nl ocnálc v ľocc 20lt

Nestůj a pojď ĺl.,
ľeg. č. cz.03.l .49I0.U0.0/l 5-l l6lffil7 69

Lincńrní urychlovač pĺo neĺnocnici v Cbebu -
přístavba zÄzľĺĺlĺrl" Í€g. č. cz.l .o9 l l .3.w n t.0 l27 3

Podpora přírodovědného a techníckéb vzdélźtv án
v Karlovarském kraji, rcg č'. CZ.ĺ.o7 l l.l.wĺ t.00u
Doručeno rozhodĺrrĺí o prominutí penálą pfuplatck ve
wśi9l,l42; Kč vnĺtil finanční úfud.

V Karlovarském kraji společĺrě plfoiujeĺľr sociální
služby, reg. č. cz.l.uR.L00/05.0mó0
a reg. ć,. cz.l.MR -l .00/05.ün60

Vfioření sítě sluŁb peče o osoĘ s drÉemím
onemocĺÉním ne lizemí Karlovarského knje'
rcg. č. cz.l.vR.t.00/05.m(}ó2

APlikace moderních ffiod zlvygDltfuú výtmĺlosti,
kvalíty' ď€Łtivity a rđnspilEotnocti v l(arlor'arskeĺn
ktaji' ręg. ö,. cZJ.ał4' t'{xy42.ün03

shoprojcHu

2.ś2ss97,-

1.0M,-

75.000,-

-91.142,-

Ż.3lt.724,-

20.269,-

201.62,-

pcaúk v Kč

pretcbníuinžry

XI

fuio

Ano

Ano

Ano

Ano

Aĺlo

lhretąo
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s. Přehled a cherekÍerirtika opatření pfijeých vdoucím oľgĹnu vaÍzlné3práty
Ř.ditEtka Krajského úřadu Karlovarského kraje' jako vedoucĺ orgánu veřejné správy'
v'yÍ'ĺéĚí podmínky pro pffznivé kontrolní prosüedí anezixislý ýkon intcrního
ilditu' V Mnoccneĺrr oMobí příjďa uvedená '_sadni opatňení vedoucĺ
ke zkvalitnění iízeľtí pmvazní a Íimnční činnosĺĹ za@šrní tlčinnoýi vniřrrího
kontrolního systéĺnu a prribeŽnému sledovrĺní řešerrých pobléĺrrů aanládźmidůsledků
nęativních jwli:

- Kľajský úřad tGrlovarského kraje je zapjen do systemu benchmarkĘové
aktivity v rámci krajů, a to v oblasti personílní' autĘÍovozu' informačních
rcchnologií' pĺovoaních výdají'.telefonic' spisovny a podarclny' tiskáĺeĺu

- Karlovmský kľzú dle potřeb přijím.Ĺ noyé a ľľ,velizuje sávĄíci vnitřní přrodpisy,
ktcĺe formalia$i prová&í, Íidící a kontĺolní postugy u činností provĺíděných
KĘjslým úřaden Karlovar*ébo kraje.

- KÍajský liřad Katovarského kraje systémově proškoluĘ popř. vpílá wé
zffiÉstnancc na vstrryrí ayűlÉžnÁśkolení o finanční koĺilľole' iízsĺú aryaĺizacs,
vebjných 'otá.kŕł}\ ľeventivníń opatenrcn a posŕrryů k pňedcbĺĺzení koÍrrpce'
implemeĺei avyúÍvání struktunĹlnĺch fondą pr:iĺmích pňeeisů Evmpł&é unie
apod- vđeÍ'í lGajského íÉadu Karbvarského knjc podpoĺovab v minuléĺn
období rcÍďĺíivúnń výkoĺru vđ$rc spnívy, miÍm jíné vylcpšovĺĹním vnitřnft:h
infornračních systćĺnů'

- Průběäé sledoveű řešcných probléĺnů' včctně nęĺią jc sorrčłástí op€ťatiĺmíľrc
Íizgú na ftDvni vÍEboloYebo m'nage'ncnfu a sfudním shtĺ'i Íízgł,i. lsll
vylĚivány trađění i nové nástroje: poľady Yedení' pcady odbüli' źizslláĺí
odbomých pracomíďr sklrpią zđáľ,{ml ri&olü a jejic,h w.äl^ kmtrota'
r.yhodmcovĺfuií 

"Äsĺdánń 
Rady Kaľlovarského krajc a 7aŃryiÍclsínla

Kaľlovaského kraje ve váahu ke tfuajskgÍ'u úřadu Katovaskeho kĄe apřenos
usnesení do výkonných smknľ íŕadr1 kontrola plú'í usn€senĹ spotupníce
s výbory Zastupítelsľa lfuľlovaľského kraje a komisemi Rady lGĺlovarskétto
kĺają operłivní oboustľaĺrné pfo/láváĺli inforrnací, maximální vylĚilí intranetu
vĺląłzbńzÍjato mísĘ k&jeĺnožné najít a pslé:zr ďclĺir'ně ryI.a;Đval širokou
škálu a rozsłhlou dstabńzi iďormací'

- Kaľlovarský kľaj přistoupil k zavedgú novélp clektronickeho sysléĺnu
pro pod.ĺvfuí żjdlosli o dotace zloz;pčtuKaľlovarského kĺaja

- Karlovaĺský lĺ:aj učinil vľý?Íaĺĺrné kroky kzaveúení elektĺonického oběhu
tlčetních dokladů.

Souhmnó zbodnoccní

Karlovarský kraj, jako oľgĺán vefujne spľávy, vykonĺvď v Íoce 2018 svou korrtrolní
činnost v souladu s pnĺvními pĺeĺpĘ' zejmavzákoĺplĺo finaĺĚní kontole.

Vešk€ré povinnosti stanovené zákonem o finanční kontole a pmvátěcí vyhtáškou
byly promítnuý do vnitřrrícb pHpisů Karlovarskeho kraje. orgÍny Karlovarského
kĄe a ředitelka Kĺajského úřadu Karlovarského kaje vyĺĺvźlly pravomoci
a odpovědnosti jednotliých vedoucích a ostatních zaměstnanců' vš€m odpovědným
zaměstnancům byly jejich povinnosti určeny v pĺacovních náplních. Zaměstnanci
si zvyšují kvalifikaci v ávislosti na aněnách tegislativy a pŽúavcích na pracovní
místo. DoÍí'tsĺlí,kvaĺíty jsou zapojeni úřednĺci na všech stuplích ŕízffií-

6.
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Finanění kontrola je nedílnou součástí finančního ŕÍzľ;ní a je neusĺĺle sledována
a oYěřována její funkčnost. Keždoroční zpĺáľa o výsledcích finančních kontrol
mj. napoĺnáľuĺ při pľověřoviáĺlí füinnmti mitřníbo kontĺolního systému.

Karlovarskému kĺaji bylapŕcdlloirĺaZpráxa o ýsledcích fiĺnnčních kontrol zarok
2018 celkeĺĺr ól příspěvkovými orgarŕĺza*ĺni ůízłnými Kaľlovaľským krajem
k3l.l2.20l8, ztoho 60 přÍspevkoými organi'"ĺ.emi v elektronické podobě
prostřednictvím Modulu ročních prźlľ, tj. 9t,4 o/o zs, všľĺ;h olguliuÍ. Jedna
příspevková oĺganizarc zrelala Zpĺávl o výsledcích finaĺÉních kontrol za rok 20ĺ E
Y píscmné podobě a ta Wa nĺĺsledně prosüednicľím Ífuajského úřadu
Karlovaĺského kĺaje doplnénado Modulu rce'íc,l' zptőv ,slśnď',
Povinnost pňedloŽit každoĺočně zpräva o výsledcích Íinanöních kontrol je złkonem
o finanční konrole stanovena také obcím jako oľgánům veňejne spnĺvy.
V lfuľlovarském kľají bylo k 3|.l2.20t8 celkem t33 obcí a l vojemký űjezÁ.

Všechny Ęĺto obce pHloäý Zptávll ovýsledcícb finaďních kontrol zaĺok 20lB'
tj. 100 Vo.Ztoho:

- l3t obcĺ pďalo 7+rfun oýsleđcích finančnícb kontol zarak 2018
v eleltĺonícké podobě prođHnictvím Üúodulu ĺoćních zpľáv'

_ 2 obce zaslaly Zvá,rn ovýsledcHr fiĺraĺÉnícb kontrol larck 20lt v písemĺÉ
podobě a ty Ęly Íüfuledně prostřednicvím Kĺajskán úřadu Kaĺlovarskébo kĺaje
đoplněĺry do lVĺoduluročnĺch ąráv ;ĺčń*,

III. PřGblGd ziiśtéĺí předĺných t drlšímu ťĺr,łni

7arck 2018 nebyly Ąlštěny skutečnosti při výtonu vefujmspnívní kontroly' kleĺe by
zzkládaly oznámení na Poticii reské Rąublíky-

Ke skuÍočnocÚem Ąlštšým v K'cc Żol7 (tj. zji$erím koÍüÍolofu orgráĺru pfi ýkonu
vcřejĺrospńvní kmtroly' kteĺé byly Y Íooc 201.7 unźmeĺĺy Policii cesłe ĺepubliky
a uvedeny ve Zpráné o ýsledcích finaĺrčĺrĺch kontrol za rck Żol7) a ukončeným
v Íoce 2Olt,lze dle oĺganizzcí west:

- 15. přední hlídka Royat Rangers MaÍiánské ĺÁŇ, se sídĺem ĺrsÍkov lt4, IČo
687820u které pľováděli Íuční zméry dokladú a Ęlo přistoupeno k předání
zjištění k dalšímu šetfuní dle ryláśtních zákonů. Dne 7.l ĺ.2ol7 bylo podráno
na Kľajskć Hitelství Karlovy Vaľy. Polície české rcpubliky tÍestní ozniímeĺrí'

Dne l7.5.20l8 bylo odeslĺĺno datovou práxoa Mínisrcrsml financí oznámcní
o záxažných zjištěních zvytonané kontroly za rok 20L6 l! 15. Přednĺ hlídky
Royal Rmgers MarŁĺnské l.żzĺłé, se sídlern Kořen 60, 349 53 olbramov
(sp. zĺl. lV26lszJ 17 -ylr.

- Centrum pro zdravotně postiŽerŕ Kaľlovaľského krają o.p.s., se sídlern 360 05
Karlovy Vary, Sokolovsluĺ ll9l54,IČo 26594307,kde byli přĺ kontrole zjíštěni
Íyzické osoby - uživatelé, kteff nebylí vregistru žiých. Dne 7.ll.20l7 bylo
podáĺro na Kĺajské fuditelývÍ Karlovy Vary, Policie České republiky trestní
oznámcní.

ló



Drc l7.5.20l8 obdźel Karlovarský kĺatj usnesení Polfo.ie Ceské rąubliky'
K'ajské fudiĺelství policie Karlovarského kraje' o odloženĺ fi€stní věci poďaení
zsqäslúni pffiinu dotační @vod podlc s zlul2 tĺcsürího zĺkonftu Keręho
se měl dopustit nezznáný pacbatel - c€ntrum PÍo zy'ltaĺloffi postiŽené
Karlovarského kraje, o.p-s-, IČ: 26s94'o7, se sĺdlm Sokolovstá ll9'
3ó0 05 Karlovy Yary É^ j. KRPK_B8l05-ftnČ-2ot7-t9o38l ?t dÍle
30.4.2018).

Y Kĺloých varccb &c 0ó.03.2018

74łuovaly:

Ę; MaÍtina Iánská
vedorľí odbüu finančĺrího

Ing. věraJamucbná
vedoucí ođboÍ'l intemího adiĺu a kontĺoty

Schválila:

Mgr- MutĺnavľáDoń
5oditelka lGajskéłn tradu Kaĺlovaskéľn kraje

l7
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Po.
Ür.

t{lrrv
ÚÔ|.tr Úa.r!l

Jrdrotlr

3orlrĺll lltlrJr
u vtrchny lllctnl

l !otl$
I

v r odrrcd rr pculol tqo ov ldłně odlcl 
'doarr 

c vytrĺqilclau oqlnu vadna rylvr po'fu | ł1 rJmr o młottov ob pvidloÔ (v ĺlr KQ l 2t2 7 1Ż1

2 v lg cĺhrcd zr porulal ppo ové karoě edlrro ulołel ch vy}rnajldnu e$nlt wlejĺť ryaw po'!r ! 22 rłoolo rcry ov|eh pnviccďt lĺuĺď' 
'DtpoěN(v dĺ Kč)

0 .2

I
Y L rrnltcĺ (Pohtty r pqJc) 
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Ębtwil:
ľunkoo:

Dnc:

hs. ŠvÜdr Joe.f

lodnĘ

.t.2019

Mĺr. MÜtiĺ'l Vĺlrpvi
}bdiloĘr Kłrjrk ho ťrlrÖ Krłlovrrĺk bo brjo

pn'ĺ col aĺnlÍcb rtoł 
' 
w a rl pozdqjsďl P! plĺl z1ľo č. 337/t9t2 Sb., o 4ľlvÜ dul r poplĺltĄ w ar t pordł ch pltĺ,lpir r jiné rvllłml pćvĺĺ Plbdpity.

SohvĹlll:

Fun}oo

Dnc: 6.3.2019
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3 9

Vyhorovil:

tbĺLoc:

Dnc:

tn& ŚÉđJątď
rllc lk

63.20r9

Scävllil
Furkcc:

Duc:

Mgl, Mrĺĺbl Vránová

hditrllr Krr}sk&o Úŕrdu Kľlovľĺkého knjc

.3.2019
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001v L pokul ulożru 2l Ítrptij rĺ nebo naplnčĺí pŕijut'ĺ oprttarĺ k nlpĺrvě w sĺnyslu $ 20 záłoĺlr o ÍinuÖl konrolc (v tir Kč)IE

n0počct po}r't ulotm ch rr ncp ijctĺ n o nęlněni pijrt oh opaŕcnĺ k nápĺrvě trc gnplu $ 20 dľom o Íinĺtč l kontrobl1

0ov Šc polut uloloĺ ďr za rnďą'ĺ vd.jnospľĺrmĺ konrroly vykonŮvuré lr mĺstě w sĺĺyslu $ 17 zakonr o fiĺulčnl lonĺolc cdkan (v tis. Ka)I

00Počct pokut ulo'co ch 2r rruŕcnĺ wÍajnoęrrvnĺ koĺlEoly vykonlYDé nr mlgtě vr smyrlu $ 17 ziltma o ÍIn čnÍ honrolct5

00šB poaÓdloÝJrch pokut ÚoÜcn podlc 0 19 zákoor č. 5J7t99 l sb. (v tit. K )r4

Souhrnnć đrjc zr
vśtchny llčctnl

Jcdnolly

Ü l1c zr Účctol
Jcđnorľu

NĺztvPo.
čĺr.

vybotovil: lng.Švé&roscf SchvAlil:

Funlcc:

Dne:

Mgĺ' Mrninr Vtłlovi
cditclkr Xnjského rdu KrÍlovaÍského lorjc

6.3.2019

Funłcc:

Dnc:

ťŕotbí<

6.3.2019

jrn ch pĺ vnick ďr o6ob uvrdco ďr v 2 pĺsrr. r) z ltonr s ťjintou zrhĺĺriěoloh pľostÍcdk .

|6) sctrvujĺ konoolnĺ oryĺny. ktc ĺ jsou poskyrovatcli dotlcl ncbo nĹvrm ch ÍInocnĺďr v ponocĺ zc stĹąlho ĺorpočtu.

ĹE) Jin m k romu pĺslułr m konrolnĺm orgÓncm sc ĺoarmĺ orgtn vdcjné ĺprlvy, ktcr je poďc tohoto zlkonr ncbo zvlĺlmĺbo pĺtvnlho pľcttpisu opĺćmén ťusnčnl kon olu

RoěnÍęaźeap edlcl tell Kulovtsk laaj pro rok 20t8, syslán IS FKŁS MRZ, 20.2'2019



Doplňuiící informace

Nla základě jednání s Ministerstvem financí ČR clne 2o'5'2019 došlo ke změně údajů v Příloze ć''7,která
je součástítéto ,,Zprálly o rĺýslecicích finančních kontrolza rok 2oL8" za Karlovarský kraj'

Pŕíiohač'2 jezpracovanávsouladusvyhláškoul č'ĹtL6/2oOL+Sb',kterouseprovádízákon ć'3Ż0/zoo1'
Sb., o finanční kontrole ve veřejné sprárĺé a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
ve znění zákona č'.309/ŻoO2 5b'. zákona č.3Żo/2}o? Sb' a zákona č' 12312003 Sb'

Důrrodem změny byly neúplně uvedené údaje v Příloze č' 2 na řádce č' 3, tj' údaje zjĺštěné v termínu
cjo 5.3.2019 {tzn. termínu zpracování,,Zprávl1o rlýsledcích finančních kontrolza rok 203'8"),do ktenich
nebyly zahrnuty čásťky úroku z prodiení zjĺštěné na základě následného ověření výstupů uvnitř
Krajského úřadu Karlovarského kraje'

Dále byia opravena tabulka č' 8 na straně L4 ,,Zprávy o výsledcích finančních kontrol za rok 2018,,, která
uvádĺjednotlivé položky celkové částky uvedené v Příloze č' 2 na řádku č. 3', tj' poloŽky obsahující
penále z porušenírozpočtové kázně a úrok z prodlení'

Provedená z na

l. Původně platná Příloha č' 2

r Příloha i,' Ż ze dne 5'3.20]'9

Nově Příloha

r Příloha č' 2 ze dne 20'5'2019

ll' Původně platná tabulka č. 8:

'r Tabulka č' 8 ve zprávě o výsledcích finančních kontrol za rok 20L8 ze dne 5'3.2019

Nově p latná tabulka č. 8:

o Tabulka č' 8 ke zprávě o výsledcích finančních kontrol za rok 2018 ze dne 23'5'20L9

Uvedené ĺnformace o proveciené aktualizaci Přílohy č' 2 a tabulky č. 8 byly předány finančnímu odboru
Krajského úřadu Karlovarského kraje dne 27.5'2019'

Karlorĺy Vary dne Ż7 '5.20t9

lng' Drahoslava Ježková
oddělení výkaznictví a přezkoumávání hospodaření územních celků



P ĺloha č. 2 k vyhlašce č. 416/2004 sb.

Tabulka stav vybľan; ch ukazatel z ukončen ch kontľol nakládání s

veejnésprávyjin mikontrolnĺmiorgányneboauditorempro
ve ejn mi prost edkY, auditrl

čely hodnocení p ĺmě enosti
a p ezkoumání hospoda enívykonan ch u orgánu

a r činnostĺ vnit nĺho kontľolního systému

Vyhotovil:

Funkce:

lng. Švéda Josef

ri ednik

Schválil:

Funkce:

Mgr. Martina Vĺánová

eĺlitelka Kĺajského u adu Karlovarského kraje

Dne: 20.5.Ż0l9
Dne: 20.5.2019

zaĺníchrozpočĺti, ve z.něnĺ pozdějších p edpisri' zźĺkon ě' si'tl'lgsz Sb', o správě dani a poplatkri, ve zrrěĺrĺ pozđějších p edpis ajiné zvláštní právní p edpisy'

3 sankcí (pokuĘ a penále) uloŽen ,ch vykaz.ujícímu orgánu ve ejné správy podle zvláštních právnich p eđpisťl * 
1 ) (v tis' Kč) 2 334 3 3r5

Ż
utožen1 ch vykazujĺcímu oľgánu veĘné správy

tis.

pĺavidlech rizemnich ĺozpočtripodle $ 22 zákona o rozpoětov_ ch
odvodri za porušení roz4očtové kázĺě celkem 0

Ż290
odvodri z-a porušení roz.počtové kŁně celkem uložen1 ch vykazujícĺmu orgánu ve ejné správy podle $ 44 zákona o rozpočtoqch pravidlech (v tis' Kč) 8

Po,
čĺs.

Název
ťJdaje za ričetní

jednotku

Souhrnné daje .u
všechny ričetnĺ



V Příloze č,. 2 v řádku č' 3 je uvedená částka ve výši 2'534 tis. Kč _ jedná
o penále z porušení rozpočtové kázně nębo úrok z prodlení (za doplatek DPF{ nebo
đané z příjmů ťyzických osob) viz tabulka č. 8:

Tabulka č' 8

CELKEM výše rehľazeĺlých
platebních výrĺlěrů na penále a úľoky z pľođlení
v roce 2018

Ż'533,64Ą,-

Urok z prodlení - úfuada ĐPH dle dodatečného
přiznání k DPH za07lŻ018

Urok z pľođlení - doplatek daně z příjmů fyzických
osob za rok20l7

Uľok z prodlení - đoplatek daně z příjmů ťyzických
osob za rok 2016

Úrok z prodlení - rihĺada DPH dle dodatečného
přiznání k DPH za03lŻ015

Nestůj a pojď l1',
reg' ě. CZ.03.l '4910'0/0'0/15 l l6|0aa1769

Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu -
přístavba zäzemí, reg' č' CZ) .09 ĺ 1 .3'00 /7 8.0 |z7 3

P odpora příro dově dného a techni ckéh o v zdělćĺv źtni
v Karlovarském kĺaji, reg ě' CZ'L'07l1'1'00144'0004
Doručeno rozhodnutí o prominutí penále, přepiatek ve
výši 9l .142,- Kč vrátil finanční úřad'

V Kaľlovarském kľaji společně plánujeme sociální
sluŽby, reg. č. CZ.l'0413'1.00/05.00060
a reg. č,' CZ.l '0413.l '00/05'00060

Vytvoření sítě sluŽęb péěe o osoby s duševním
onemocněním na území Karlovarského kľaje'
reg' č. CZ'|.0413.l'00/05'00062

Aplikace moderních metod Zvyšování výkonnosti,
kvality, efektivity a transparentnosti v Karlovarském
kraii, reg' č,. CZ'1.a4l4.1'00/42'00003

nńzev projektll

11'llLr)-

3.239,-

3.6t4,-

473,-

1.084,-

75.000,-

-91.142.-

Ż.318'i24,-

20.269.-

201.66Ż,-

penńIe v Kč

pnaÍehní výnděry
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