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ZÁZNAM O PROVEDENÍ PŘEDBĚŽNÉ ŘÍDÍCÍ KONTROLY PŘED VZNIKEM ZÁVAZKU 
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Rozhodnutí
 
1) Příkazce operace  
Jako příkazce operace svým podpisem stvrzuji, že jsem u výše popsané operace, ve smyslu § 26 zákona č. 320/2001 Sb. a § 13 odst. 2 vyhlášky č. 416/2004 Sb., prověřil, že:  
a) operace je nezbytná k zajištění stanovených úkolů a schválených záměrů a cílů orgánu veřejné správy,  
b) operace je správná [ve smyslu § 2 písm. l) zákona č. 320/2001 Sb.] zejména ve vztahu k dodržení  
1. právních předpisů a opatření přijatých orgány veřejné správy v mezích těchto právních předpisů,  
2. kritérií stanovených pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy,  
3. postupu a podmínek stanovených pro zadávání veřejných zakázek, 
c) byla přijata případná opatření k vyloučení nebo zmírnění provozních, finančních, právních a jiných rizik, která se při uskutečňování připravované  
operace mohou vyskytnout,  
d) operace je doložena věcně správnými a úplnými podklady. 
 
1) Správce rozpočtu 
Jako správce rozpočtu svým podpisem stvrzuji, že jsem u výše popsané operace, ve smyslu § 26 zákona č. 320/2001 Sb. a § 13 odst. 3 vyhlášky č. 416/2004 Sb., prověřil, že: 
a) operace byla ověřena příkazcem operace v rozsahu jeho oprávnění k tomuto úkonu, a že operace byla schválena věcně příslušným příkazcem operace, 
b) operace je v souladu se schválenými veřejnými výdaji, programy, projekty, uzavřenými smlouvami nebo jinými rozhodnutími o nakládání s veřejnými prostředky, 
c) operace odpovídá pravidlům stanoveným zvláštními právními předpisy pro financování činnosti orgánu veřejné správy, 
d) operace byla prověřena v souvislosti s rozpočtovými riziky, která se při jejím uskutečňování mohou vyskytnout, zejména v souvislosti s dopadem 
uskutečnění operace na zdroje financování činnosti orgánu veřejné správy použitelné v příslušném rozpočtovém období a s potřebou zajištění 
zdrojů pro financování činnosti tohoto orgánu v navazujícím rozpočtovém období, a zda byla stanovena opatření k vyloučení nebo zmírnění těchto rizik. 
 
 
 

Detail schvalování:

 
 
Příkazce operace
 

Galerie Středočeského kraje č. OBJ0462/2017
Příspěvková organizace
Barborská 51-53
284 01 Kutná Hora
IČO: 000 69 922
DIČ: CZ 000 69 922

Dodavatel/Příjemce

Název organizace/Jméno a
příjmení: DYNATECH s.r.o.

Sídlo/Místo podnikání: ,
IČO: 25501003
DIČ: CZ25501003

Druh veřejného výdaje

Číslo dokladu: OBJ0462/2017
Název dokladu: fwaf
Účel platby:
Částka s DPH: 500,00 Kč
Vytvořeno: 30.8.2017 10:22:34
Vytvořil: Lada Benešová (02)

Odborný konzultant
Osoba: Alexandr Koráb (06)

Doporucuji: Ano

Datum a čas: 30.8.2017 10:25:55

Poznámka:

Osoba: Jana Šorfová (01)

Schvaluji: Ano
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Přílohy: 

 

Auditní stopa: 

 
Položky věcného plnění:
 

 
 
Položky finančního krytí:
 

 

Datum a čas: 30.8.2017 10:26:50

Zjištění: S provedením operace souhlasím bez výhrad.

Opatření: Nebyla přijata žádná opatření.

Vlastník certifikátu: Vladislav Barwiolek

Vystavil: CN=Dynatech CA, DC=office, DC=dynatech, DC=cz

Platnost od: 28.2.2017

Platnost do: 28.2.2018

Název souboru Vložil Vloženo Typ přílohy

Osoba Datum Akce Role

Lada Benešová (02) 30.8.2017 10:22:46 Odesláno ke schvalování Zadavatel průvodního dokladu

Alexandr Koráb (06) 30.8.2017 10:25:02 Přidána položka finančního
krytí  1 Odborný konzultant

Alexandr Koráb (06) 30.8.2017 10:25:02 Přidána položka věcného
plnění  1 Odborný konzultant

Alexandr Koráb (06) 30.8.2017 10:25:40
Vloženo do šanonu - 712 -
2017 výstava Kujasalo -
umělecké

Odborný konzultant

Alexandr Koráb (06) 30.8.2017 10:25:55 Doporučeno Odborný konzultant

Jana Šorfová (01) 30.8.2017 10:26:50 Schváleno Příkazce operace

Číslo Popis Celkem s DPH
v CZK Název Datum dodání

1 cs 500,00 Kč fwaf

Čísl
o Částka Finanční plán Položka rozpisu Účtový rozvrh Akc

e
Popi
s

1 500,00
Kč

2017 GASK Finanční plán
 2017
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