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I.

Príjemce zpráv\!"

Obcanské sdružení Kaleidoskop

Ministerstvo práce a sociálních vecí

II.

Úcetn í jednot;l5B

Název:Obcanské sdružení Kaleidoskop
Sídlo: Jicínská 1797/39, 13000 Praha 3
IC: 26996839

III.

Overované období

Kontrola byla provedena za období 1. 1. 2010- 31. 12. 2010

IV.

Predmet a úcel overení

Predmetem kontroly je overení správnosti vykazování a úctování cerpání financních
prostredku poskytnutých Ministerstvem práce a sociálních vecí dle Rozhodnutí C. 1
o poskytnutí dotace na poskytování sociálních služeb z kapitoly 313 - MPSV státního
rozpoctu na rok 2010 - dle žádosti evidencní císlo S0653/2010.

Zpusob overení úctování a použití poskytnutých dotací vycházel ze zákona C.93/2009 Sb.,
o auditorech a z Mezinárodních standardu pro související služby (ISRS). Zameren byl
zejména na to, zda:

úcetní operace týkající se úctování poskytnutých financních prostredku od MPSV jsou
vedeny úplne, prukazným zpusobem, správne a v souladu s platnými predpisy, a
metodikou MPSV CR pro poskytování dotací ze státního rozpoctu, a podmínkami
Rozhodnutí MPSV CR o poskytnutí neinvesticní dotace, vcetne dodržení postupu pri
evidenci nákladu a výdaju na daný úcel;

jsou prukazne a úcelne vynaloženy financní prostredky urcené výhradne k úhrade
prokazatelných nákladu v prímé souvislosti s poskytováním sociálních služeb dle
rozhodnutí MPSV CR.
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Testy byly zamereny dále na:

a) samostatnost vedení úcetní evidence k nakládání s financními prostredky urcenými
k financování bežných výdaju, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb;

b) overení casového rozsahu zaúctování nákladu na projekt a soucasne vycerpání
financních prostredku (ke konci kalendárního roku);

c) správnost zaúctování prijetí a použití financních prostredku poskytnutých MPSV CR;
d) overení vecné souvislosti úcetní evidence o cerpání a užití financních prostredku

výhradne na rešení programu poskytování sociálních služeb;
e) overení správnosti dodržení metodiky MPSV CR vykazování cerpání uznatelných

nákladu (výdaju);
f) stanovení rizika kontrolovaného subjektu pro poskytnutí financních prostredku ze

státního rozpoctu.

Overení se týkalo poskytnutých neinvesticních dotací z kapitoly 313 - MPSV státního
rozpoctu na rok 2010. Bližší specifikace dotací je uvedena v následujících tabulkách:

Evidencní císlo žádosti:

Název programu:
S0653/2010

Podpora poskytování sociálních služeb, které mají celostátní ci
nadregionální charakter (program podpory B
Poskytování sociálních služeb
Spolufinancování provozu poskytování sociálních služeb
osobám, které se nacházeií v nepríznivé sociální situaci

Ucelové urcení dotace:
Cíl dotace:

Poskytnutá neinvesticní I 2.967.000,- Kcdotace celkem:
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Evidencní císlo žádosti: S0653/2010
Název programu: Podpora sociálních služeb s regionální/místní pusobností -

Hl.m.Praha
Ucelové urcení dotace: PoskYtování sociálních služeb
Cíl dotace: Spolufinancování provozu poskytování sociálních služeb

osobám, které se nacházeií v nepríznivé sociální situaci
Poskytnutá neinvesticní

554.000,- Kcdotace celkem:
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V.

~mezeníodDovednosu

Za vedení úcetnictví, za jeho úplnost, prukaznost a správnost odpovídá statutární orgán
úcetní jednotky. Povinností auditora je na základe provedeného prezkoumání zpracovat
zprávu a vyjádrit názor na dodržení správnosti vykazování a úctování prijatých financních
prostredku od MPSV CR. Auditor overuje informace prokazující údaje uvedené v úcetní
evidenci. Overení se provádí výberovým zpusobem podle zásady významnosti
vykazovaných skutecností. Povinností auditora je postupovat v souladu s auditorskými
smernicemi tak, aby získal všechny informace, které jsou podle jeho nejlepšího vedomí
nezbytné pro overení správnosti úcetních operací a poskytují primerenou záruku, že
zúctování a cerpání financních prostredku od MPSV CR neobsahuje významné
nesprávnosti, at již byly zpusobeny omylem, podvodem nebo jinou prícinou.

VI.

UDlatnené auditorské DostUD't.

Auditor postupuje predevším podle auditorských smernic vydaných Komorou auditoru CR.
V oblastech, které nejsou zatím vymezeny smernicemi, bylo postupováno s prihlédnutím
k mezinárodním auditorským standardum.

Podmínky provedení proverky

Záverecná proverka byla provádena v období od 14. cervence do 24. srpna 2011. Pro
provedení proverky byly poskytnuty všechny potrebné podklady týkající se cerpání
financních prostredku a evidence nákladu.

Dále jsem využil dalších písemnosti a ústní informace poskytnuté zamestnanci ci vedením
úcetní jednotky a podle mého názoru jsem vycerpal všechny možnosti získat všechny
informace, které jsou podle mého nejlepšího vedomí nezbytné pro overení správnosti výše
uvedeného predmetu kontroly.

Prezkoušení bylo provedeno namátkove se zamerením na významné položky a výberovým
zpusobem.
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VII.

Záverecné zhodnocení a vviádrení auditora

Provedljsem overení správnosti vykázání a úctování cerpání financních prostredku
poskytnutých MPSV formou neinvesticních dotací na programy "Podpora poskytování
sociálních služeb, které mají celostátní ci nadregionální charakter (program podpory B)" a
"Podpora sociálních služeb s regionální I místní pusobností - Hl.m.Praha". Overení
odpovídalo rozsahu vyplývajícímz bodu IV.této zprávy a bylyzjišteny tyto skutecnosti:

a) je vedena samostatne úcetní evidence k nakládání s financními prostredky urcenými
na rešení programu oddelene od samostatného majetku príjemce;

b) bylo provedeno overení casového rozsahu zaúctování nákladu na programy a
soucasne vycerpání financních prostredku;

c) byla overena správnost zaúctování prijetí a použití poskytnutých financních
prostredku;

d) bylo provedeno overení vecné souvislosti úcetní evidence o cerpání a užití financních
prostredku výhradne na rešení programu;

e) bylo provedeno overení správnosti dodržení metodiky MPSV CR vykazování cerpání
uznatelných nákladu (výdaju);

f) provedeno stanovení rizika kontrolovaného subjektu pro poskytnutí financních
prostredku ze státního rozpoctu.

Mou povinností bylo získat všechny informace, které jsou podle mého nejlepšího vedomí
nezbytné pro vyjádrení ke zpusobu úctování a použití poskytnuté dotace od MPSV CR.
Overení jsem provedl výberovým zpusobem pri respektování významnosti vykazovaných
skutecností.

Z provedených testu vyplývají následující závery:

Nebylyzjišteny významné nedostatky
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Mujnázor na správnost úcetní evidence

Na základe proverení výše uvedených oblastí a uplatnení vhodných metod mohu
konstatovat, že dle mého názoru

úcetní operace týkající se úctování poskytnutých financních prostredku od MPSV CR
jsou vedeny úplne, prukazným zpusobem, správne a v souladu s platnými predpisy a
doporuceními a podmínkami rozhodnutí MPSV CR o poskytnutí dotace;

jsou prukazne a úcelne vynaloženy financní prostredky urcené výhradne k úhrade
prokazatelných nákladu v prímé souvislosti s rešením uvedených programu dle
rozhodnutí MPSV CR.

Podle mého názoru financní prostredky poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních
vecí na programy "Podpora poskytování sociálních služeb, které mají celostátní ci
nadregionální charakter (program podpory B), evidencní císlo žádosti 50653/2010" a
"Podpora sociálních služeb s regionální I místní pusobností - Hl.m.Praha,evidencní
císlo žádosti 50653/2010" byly cerpány ve všech významných ohledech v souladu
Rozhodnutími o poskytnutí neinvesticní dotace z kapitoly 313 - MPSV státního
rozpoctu na rok 2010.

Za overovaný subjekt:
Obcanské sdružení Kaleidoskop

Jicínská 1797/39, 13000 Praha 3
IC:26996839

/.4ft/~

/
........................................

podpis
Jméno: Renata Tumlírová

predseda obcanského sdružení
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