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l. Vnitřní kontrolní Systém je

zal'ožen na kontrole plnění zákonných opatření, na kontrole
plnění rozpočtu a rozpočtových opatření a na vypracování a kontrole plnění vnitřních směrnic
pro všechny úseky ěinností.

Vnitřní Směrnice, obecně závazné lyhlášky, předpisy, naÍízeni a pravidla, které má obec
vypracoviíny, jsou pravidelně aktualizovány tak, aby byly v souladu s platnou legislativou a
potřebami obce. Systém vnitřní kontroly je pruběžně vyhodnocovánav současnosti se jeví
jako přiměřený a účinný.
Závažnost rizik, spojených se zajišťovanímstanovených úkolůa schválených cílůobce, je
posuzována jak při sestavování a kontrole rozpočtu obce ze strany zastupitelstva, kontrolního
a finančníhovýboru, tak i v pruběhu celého účetníhoobdobí příkazcem operace, správcem
rozpoětu a hlavní účetní.Ve finaněním hospodaření obce je kladen dtraz na hospodárné,
efektivní a účelnévyuŽivání finaněních, lidských a technických zdrojů obce.

z. Riaici kontrolu provádí po věcné stránce v souladu s dlouhodobými záméry obce a
usneseními zastupitelstva obce starosta jako příkazce hospodařských operací. Kontrolu
hospodářských operacíjako správce rozpočtu ahlavní účetníprovádí účetníobce.
Vzhledem k velikosti obce není vývořeno pracoviště interního auditu. Provádí jej starosta,
místostarosta a účetní.
U jednorazových operací jsou řídícíkontroly prováděny pÍed zahájením hospodářské operace'
v jejím pruběhu a po jejím ukončení.
3. obec provádí kontrolu hospodďení příspěvkové organizace _ Zék|adní škola a mateřská
škola Cernotín a kontrolu svého hospodďeni nahrazujicí interní audit dle zékona3201200I

sb.

4.

Při zadávéni veřejných zakžnek postupuje obec dle zákona

a vnitřní směrnice Pravidla pro

zadáváni veřejných zakázek malého rozsahu.

řídícíkontrole ani při provádění kontrol nahrazujících interní audit nebyly zjištěny
žádnénedostatky, které by nepříznivě ovlivnily činnost a hospodářské operace.
Žaďnazjištění nebyla předana k dalšímuÍizenípodle zvláštních předpisů.
Na zríkladě výsledků prováděných řídícíchkontrol a kontrol nahrazujících interní audit nebylo
nutné, aby zastupitelstvo obce přijímalo dalšíopatření ke zkvalitnění řízení provozní a
finančníčinnosti, zabezpeěení účinnostivnitřního kontrolního systému a průběžného
sledování řešených problémůazvládáni důsledků negativních jevů.
5. Při

6.

V obci

se nevykonávaji žádnéhospodářské operace v riímci mezinárodních smluv, a proto

nebyly podle mezinárodních smluv provedeny také žádnékontroly.

Závér:
Hospodďení obce se v roce 20l8 řídilo rozpočtem, kteý byl schválen zastupitelstvem obce
dne I4.I2.20l7. V pruběhu roku provedl starosta nazák\adě pověření zastupitelstva obce
celkem l5 rozpoětových opatření. Všechna opatření jsou následně předkládrína zastupitelům
vŽdy na nejbližšízasedáni zastupitelstva obce.

Hospodiiřské operace se provádějínazák|adě objednávek, smluv, rozhodnutí starosty nebo
zastupitelstva obce a jsou doloŽeny účetnímidoklady podle zíkonao účetnictvi,takže
nedochází k problémům při jejich zaúětoviíní,jsou v souladu se schváleným rozpočtem, není
porušovaná rozpočtová káureň.
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Údaje za ričetní

Název

cts.

l3 počet po ádkov;í'ch pokut

uloŽen1 ch podle $

|9 zákona č. 552l l99

1

jednotku

Sb. (kontrolní ád)

{i

l7 zákona o Íinančníkontrole

0

še pokut uloŽen ch za maÍeni vc ejnosprávní kontroly vykonávané na místě ve smyslu $ l 7 zakona o finančníkontrole celkcm (v tis.

l7 počet pokut uloŽen; ch za nep ijetí nebo neplnění p ijatych opat ení k nápravě ve smyslu
l8 vyše pokut uloŽenych za nep ijetí nebo neplnění p ijat ch opat ení k nápravě ve smyslu

jednotky

0

l5 počet pokut uloŽen;ich zamaÍení ve ejnosprávní kontroly vykonávané na místě ve smyslu

v

všechny ričetní

0

t4 v;iše po ádkov ch pokut uloŽen ch podle $ 19 zákona č. 5521199l Sb. (v tis. Kč)

I

Souhrnné dajeza

$ 20 zákona o

Kč)

finančníkontrole

0
0

$ 20 zákona o Í'inančníkontrole (v tis.

Kč)

0
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tbndu.
k plnění

rozpočtov ch pravidlech zemních rozpočt .

celku nebo

jin

ch

právnick ch osob uvedenych v 2 písm. a) zákona

*6) Sestavují kontrolní orgány' kte

*8)

Jin m

k tomu p

í jsou poskytovateli

v jimkou zahraniěních prost edk

.

dotací nebo návratn1 ch finaněních vypomocí ze státního rozpočtu.

íslušnm kontrolním orgánem se rozumí orgán ve ejné správy, kter;i je podle tohoto zákona nebo zvláŠtníhoprávního p edpisu oprávněny Íinančníkontrolu

u kontrolované osoby vykonávat ($ 2 písm. c) zákona), nap

Ročtlízpráva
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p edkladatele obec

íklad zemní Íinančniorgán

podle $ 7 odst. 2 zákona.

Černotín pro rok 20l8, systém IS FKVS MRZ, 4'2.20t9

Strana 3
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Tabulka daj

o

v

sledcích ve ejnosprávních kontrol zajišťovan ch orgánem ve ejné správy a o stavu vybran ch ukazatel
systému těchto kontrol

Po,

jednotku

I

celkovy objem ve ejn ch p íjmri *4) plněn ch kontr'olovanymi osobami v období prově ovaném ve ejnosprávními kontrolami kontrolního
na místě v tis.

2

objem plněn ch ve ejn;ich p íjmr) u vybraného vzorku operací ($ l 1 odst. 4 zžkona), které kontrolní orgán v prově ovaném období u
kontrolovan ch osob na místě p ezkoumal (v tis. Kč)

5

4
5

6

7

8

9

procentní vyjád ení pom ěru objemu plněn ch ve ejn ch p íjm u vybraného vzorku operací, které kontrolní orgán v prově ovaném období u
kontrolovan ch osob na místě p ezkoumal ve vztahu k celkovému objemu ve ejn1Ích p íjm plněnych kontrolovan mi osobami v období
kontrolami kontrolního
na místě ádek2: ádeklxl
celkovy objem ve ejnych v daj *5) uskutečněnych kontrolovanymi osobami v období prově ovaném ve ejnosprávními

kontrolami kontrolního

Kč)
objem uskutečněn; ch ve ejn ch
na místě v tis'

čely hodnocení

Údaje za ričetní

Název

cts.

pro

v daj u vybraného vzorku operaci (ti l l odst. 4 zákona), které kontrolní orgán v prově ovaném období u
kontrolovanych osob na místě p ezkoumal (v tis. Kč)
procentní r1'jád ení poměru objemu uskutečněn;Ích ve ejnych rrydajri u vybraného vzorku operací, které kontrolní orgán v prově ovaném ob<lobí
u kontlolovan;i ch osob na místě p ezkoumal ve vzÍahu k celkovému objemu ve ejn; ch vydaj uskutečněn ch kontrolovan mi osobami v ob<Jobí
prově ovaném ve ejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě ( ádek 5 : ádek 4 x l00)
počet ukončenychÍízeni kontrolního orgánu o odnětí dotace nebo návratné finančnív pomoci pod|e zjištěnío ne plnosti nebo nepravdivosti
ridajťr, na základě kter ch bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí této dotace nebo návratné tinanční v pomoci ($ l5 odst. l písm. b) zákona č.
21812000 sb.) * )
objem Íinančníchprost edkri v ukončenych Íízeníchkontrolního orgánu o odnětí dotace nebo návratné finančnív pomoci podle zjištěnío
neriplnosti nebo nepravdivosti daj ' na základě kterych bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí této dotace nebo návratné Í'inančnívypomoci ($
l5 odst. t písm. b) zákonač,.2|812000 Sb.) (v tis' Kč) * )
celkoqi objem ve ejnych v dajri uskutečněn; ch kontrolovanymi osobami v rámci poskytnuté ve ejné Íinančnípodpory t7) s v jimkou
p íspěvku na provoz p íspěvkov ch organizací v období prově ovaném ve ejnosprávními kontrolami zemního Íjnančníhoorgánu na místě (v

Souhrnné ridaje za
všechny ričetní

jednotky

2322
750
32

2 69t

750
28

0

0

tis. Kč)

poskytovatelem nebo jinym k tomu p íslušn m kontrolním orgánem *8) p ezkouman;Í objem ve ejn;ich vydajri u vybraného vzorku oper.ací ($
l odst. 4 zákona) uskutečněn ch kontrolovanymi osobami v rámci ve ejné finančnípodpory, kteroujim poskytovatel (-é) v prově ovaném
obdobi poskytl (-i) s v jimkou p íspěvku na provoz p íspěvkovych organizaci, (v tis. Kč)

t0 l

procentní lyjád ení poměru poskytovatelem nebojin m k tomu p íslušnm kontro|ním orgánem p ezkoumaného objemu ve ejn ch v dajri u
vybraného vzorku operaci uskutečněn ch kontrolovan mi osobami v rámoi ve ejné finančnípodpory, kterou jim poslrytovatel (-é) v
prově ovaném období poskytl (-i) s v jimkou p íspěvku na provoz p íspěvkovych organizací ve vztahu k celkovému objemu ve ejn ch v dajri
uskutečněnych kontrolovan mi osobami v rámci poskytnuté ve ejné finančnípodpory s v jimkou p íspěvku na provoz p íspěvkoqích
organizaci v období prově ovaném ve ejnosprávními kontrolami rizemního finančníhoorgánu na místě ( ádek l0 : ádek 9 x l00)
počet p ípad porušení rozpočtovékázně,za které rizemní samosprávn celek uloŽil osobě, která se tohoto porušení kázně dopustila. odl,od do
l2
svého rozpočtu v hodnoceném roce ($ 22 zákona č. 250/2000 Sb.)

il

Ročtlízpráva
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Tabulka stav vybran ch ukazatelri z ukončen; ch kontrol nakládání s ve ejn:fmi prost edky, audit a p ezkoumání hospoda ení lykonan; ch u
orgánu ve ejné správy jin mi kontrolními orgány nebo auditorem pro ričely hodnocení p imě enosti a činnosti vnit ního kontrolního systému
Po.
v

še odvodri za porušení rozpočtovékázně celkem

(v tis. Kč)
2

všechny ričetni

jednotku

jednotky

uloŽen ch vykazujícímu orgánu ve ejné správy podle $ 44 zákonao rozpočtovych pravidlech

0

v

še odvodri za porušení rozpočtovékázně celkem uloŽenych vykazujícimu orgánu ve ejné správy podle $ 22 zákonao rozpočtov ch pravidlech
rizemních rozpočt (v tis' Kč)

3 v;Íšesankcí (pokuty a

Souhrnné daie za

Udaje za r[četní

Název

cts.

penále) uloŽen ch vykazujícímu orgánu ve ejné správy podle zvláŠtních právních p edpisri *l) (v tis. Kč)

0

0

0

0
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