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Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2016 
 
Komentář k výsledkům finanční kontroly a účinnosti vnitřního kontrolního systému 
příspěvkové organizace Středisko volného času RADOVÁNEK, Pallova 52/19, Východní 
Předměstí, 301 00 Plzeň. 
 
Souhrnné zhodnocení výsledků. 
 
Vnitřní kontrolní systém je prováděn na základě Zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve státní správě a vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se zákon o 
finanční kontrole provádí. 
 
Odstavec1. 

 vnitřní kontrolní systém v SVČ RADOVÁNEK, Plzeň je ošetřen platnou aktualizovanou 
vnitřní směrnicí  

 je efektivní a účelný, se systémem kontrol byli seznámeni všichni pracovníci SVČ, 
jak interní, tak externí a pedagogická rada; 

 jsou respektována stanovená pravidla v rámci tohoto systému; 

 je dodržován metodický pokyn KÚ Plzeňského kraje, našeho zřizovatele;  
 nebyly porušeny obecně závazné předpisy 
 
a) výsledky řídících kontrol jsou uplatněny  

      
b) interní audit – nejsme povinni provádět – provedena byla vnitřní ekonomická 

kontrola, je prováděna v rámci roční závěrky v prosinci a v lednu (ekonomka, účetní, 
ředitelka), 

            kontrola výsledků hospodaření, včetně finančního vypořádání přímých dotací, 
 kontrola finančního krytí fondů, včetně zprávy o hospodaření s FKSP. 
 

c) Kontrola čerpání a zúčtování příspěvku na investice „Rekonstrukce budovy Pallova – 
1. etapa.“ 

   
d) externí audit - v roce 2016, nebyl proveden, nejsme povinni jej provádět; nebyl nám 

zřizovatelem nařízen. 
 
Vnitřní kontrolní opatření provádíme pravidelně, průběžně, dle vnitřní směrnice a to 
v následných bodech: 
 

 pravidla upravující manipulaci s finančními prostředky a ceninami, 
 spisový řád došlé a odeslané pošty, 

 pravidla upravující vnitřní organizaci, obchodní a bezhotovostní platební styk, 
 pravidla pro inventarizaci majetku, pohledávek a závazků, 
 pravidla pro hospodaření s majetkem kraje, nakládání s pohledávkami, 
 pravidla pro vnitřní oběh účetních dokladů, 
 pravidla upravující zásady vedení účetnictví, stanovení účetních postupů 
 kontrola přípustnosti a správnosti účetních operací je prováděna průběžně 

ekonomkou a ředitelkou SVČ 
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e) finanční kontroly jinými státními orgány: 

Byly provedeny tyto kontroly ve Středisku volného času RADOVÁNEK, Pallova 52/19, 
Východní Předměstí, 301 00 Plzeň. 
 
- Okresní správa sociální zabezpečení Plzeň-město ze dne 20. 07. 2016 – kontrola plnění 
povinností v nemocenském a důchodovém pojištění, odvodu pojistného a příspěvku na státní 
politiku, ohlašovací povinnosti, pracovně právní vztahy, ELDP. – nebyly shledány závady. 
 
- Statutární město Plzeň – ze dne 19. 2.2 016 – kontrola čerpání dotace ve výši 10000,- Kč 
na akci, projekt „Eldorádo v Radovánku aneb Den dětí v mexickém stylu“ – nebyly zjištěny 
závady. 
 
- Součinnost k veřejnosprávní kontrole u Úřadu práce, Plzeň – město, projektu „Nové 
pracovní příležitosti“, dokladování k vyúčtování čerpání dle dohody PMA-VF-100/2015, p. 
Bernhardtová Jitka. K předané dokumentaci ke kontrole nebyly podány žádné námitky. 

 
 

f) k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů nebylo nutné přistoupit; 
 

g) k dalšímu zkvalitnění řízení, provozní a organizační činnosti byly vypracovány dílčí 
kontrolní předpisy, které byly aktualizovány; 

- interně je vnitřní kontrolní systém ošetřen a podložen vnitřní platnou směrnicí, 
-  je vyhodnocován, zápisy jsou prováděny a ukládány – archivovány, 
- operativně jsou řešeny minimální problémy vyplývající z provozu a výchovně 

vzdělávacího procesu, 
- je efektivně nakládáno s finančními prostředky – nedochází k negativním 

postupům ani neplnění,  
- jsou prováděny kontroly pokladní hotovosti operativně i průběžně ročně na 

všech našich pracovištích a stav majetku SVČ, jak fyzický, tak účetní je 
kontrolován na základě prováděných inventur (zápisy z kontrol, které proběhly 
 SVČ jsou založeny a archivovány), 

- byla provedena kontrola hospodaření s prostředky FKSP a následný rozbor za 
rok 2016 v prosinci a v lednu 2017, je zpracován plán čerpání prostředků a 
využití FKSP, který bude v průběhu měsíce února novelizován vzhledem 
k novým požadavkům v organizaci. 

- účetní doklady jsou schvalovány ředitelkou (odeslané a došlé faktury, ostatní 
zaúčtované doklady, včetně pokladních dokladů pokladen v místech 
poskytovaného vzdělávání a kontrolovány a schvalovány jsou výpisy 
z běžného účtu), 

- je schválena a zkontrolována spotřeba pohonných hmot služebního vozu a 
platné zaúčtování pracovních cest služebním vozem, 

- průběžně jsou prováděny kontroly vyúčtování cestovních náhrad zaměstnanců 
          
     
Odstavec 2. 

a) finanční revize účelových dotací poskytnutých Plzeňským krajem za rok 2016 - byly 
provedeny  

b) kontrola návratných finančních výpomocí, nemáme, nebyly.  
c) kontroly půjček a příspěvků poskytovaných ze státního rozpočtu a státních fondů 

- nebyly provedeny, naše zařízení nemělo půjčky ani jiné pohledávky vůči orgánům     



  státní správy či jiným subjektům 
d) kontrolou byly zjištěny pohledávky ze strany jiných subjektů vůči nám - nejsou. 

       e)  pohledávky po splatnosti k 31. 12. 2016 – nemáme  
 
 

 
 
 
 
V Plzni dne  06. 02. 2017                                               Bc.   Eva Tischlerová 
                                                                                   ředitelka SVČ RADOVÁNEK 

 


