
Příloha č. 15 usnesení č. Usn ZMC 024/2022
Zastupitelstva městské části Praha 8
ze dne 29. června 2022

v

Příkaz starosty MC k odstranění nedostatků
z přezkumu hospodaření městské části Praha 8

za období od 1.1.2021 do 31.12.2021

B. Zjištění z konečného přezkoumání hospodaření
Při konečném přezkoumání hospodaření MČ

• byly zjištěny následující chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků
uvedených pod§ 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.:

1.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti
územního celku
Právnípředpis: Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve zněnípozdějších předpisů

► ustanovení§ 26 odst. I písm. c)

MČ nepostupovala při stanovení předběžného podílu MČ na daňové povinnosti hl. m.
Prahy k dani z příjmů právnických osob za rok 2021 podle „Pokynů pro zpracování a předkládání
podkladů městských částí k přiznání hl. m. Prahy k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací
období 2021 ", neboť při výpočtu vycházela pouze z výsledku hospodaření podnikatelské činnosti
ve výši 53 489 530,32 Kč, který vynásobila sazbou daně z příjmů ve výši 19 %. Do výpočtu
daňového základu však nezahrnula další povinné položky (hospodářský výsledek hlavní činnosti),
ani nezohlednila položky zvyšující a snižující základ daně podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, které by významně ovlivnily výši předběžného podílu
na dani. Předběžný podíl MČ na daňové povinnosti hl. m. Prahy byl vyčíslen ve výši
10 163 010,76 Kč (účetní doklad č. 270000083 ze dne 31.12.2021) a podstatně se tak lišil
od výsledného podílu MČ na daňové povinnosti hl. m. Prahy za rok 2021, který byl vyčíslen
ve výši 17 720 131,62 Kč a byl uveden v podkladech MČ pro daňové přiznání hl. m. Prahy za rok
2021 zaslaných příslušnému odboru MHMP dne 29.03.2022.

Vnitřní kontrolní systém MČ v této oblasti nebyl plně funkční tak, jak požaduje ustanovení
§ 26 odst. 1 písm. c) zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, kdy
uvnitř orgánu veřejné správy zajišťuje předběžnou kontrolu plánovaných a připravovaných
operací vedoucí zaměstnanec organizačního útvaru odpovědný za vedení účetnictví orgánu veřejné
správy nebo jiný zaměstnanec pověřený k tomu vedoucím tohoto orgánu jako hlavní účetní.

V důsledku nesprávného postupu při stanovení předběžného podílu MČ na daňové
povinnosti hl. m. Prahy došlo ke zkreslení údajů uvedených ve výkazech účetní závěrky MČ
sestavených k 31.12.2021.

Náprava:
Pro nápravu tohoto zjištění bude za účetní období roku 2022 a dalších let předběžná daňová
povinnost MČ Praha 8 na dani z příjmů právnických osob stanovena daňovým poradcem v rámci
poskytnutých poradenských služeb.
Zodpovědná osoba: vedoucí EO ÚMČ/ vedoucí odd. účetní evidence
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2.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem
ve vlastnictví územního celku
Právnípředpis: Vyhláška č. 2 70/20I O Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve zněnípozdějších
předpisů

► ustanoveni§ 9

V rámci přezkoumání nakládání s majetkem hl. m Prahy svereným MČ byla dne
06.04.2022 kontrolní skupinou ověřována fyzická existence movitého majetku a jeho označení
inventárními čísly v návaznosti na seznam majetku v celkové hodnotě vzorku 727 903,67 Kč,
u kterého bylo k tomuto datu v majetkové evidenci GINIS MAJ uvedeno umístění v objektu
Libeňský svět (muzeum Libně), Pivovarnická 1022/3, Praha 8.

Bylo zjištěno, že některý kontrolovaný majetek nebyl označen jednoznačným
identifikátorem, tj. inventárním číslem, ve smyslu ustanovení § 9 vyhlášky č. 270/201 O Sb.,
o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů. Podle této vyhlášky
inventarizačním identifikátorem hmotného majetku může být výrobní číslo nebo jiné označení
výrobcem, dodavatelem nebo jinou osobou, pokud je toto označení nezaměnitelné.
Inventarizačním identifikátorem majetku, který je povinně veden v jiných evidencích, může být
označení v těchto evidencích, pokud je toto označení nezaměnitelné. Inventarizačním
identifikátorem může být také označení, které vybraná účetní jednotka k majetku připojí. Pokud
vzhledem k charakteru hmotného majetku nelze označení fyzicky připojit k tomuto majetku, může
být označení připojeno k účetnímu záznamu, který popisuje tento majetek nebo jiným způsobem
dokládá jeho existenci. Jednalo se, např. o ocelový věšák v hodnotě 5 892,70 Kč, televizi
Panasonic v hodnotě 14 462,96 Kč, dvě Kapa desky Libeňský svět v hodnotě 8 470 Kč/1 kus.

V muzeu Libně se naopak navíc nacházela celá řada majetku, např. 4 kusy světel
na mobilní pódium s bezdrátovým ovládáním, stojan na reproduktory, 60 kusů židlí, 1 O kusů vitrín,
řada „dekoračních předmětů" (např. staré kolo, stará kredenc, staré sáňky). Tento majetek částečně
nebyl nikde evidován (např. stojan pod reproduktor, židle, výše uvedené dekorační předměty),
a částečně byl evidován na odboru kultury s jiným umístěním (např. 4 kusů světel na mobilní
pódium s bezdrátovým ovládáním a 1 O kusů vitrín).

Tím, že majetek umístěný v objektu Libeňský svět nebyl řádně označen inventárním
číslem, část majetku nebyla nikde evidována a část byla „přesunuta" z jiných umístění (bez
doloženého podkladu) nebylo možné potvrdit, že při inventarizaci za rok 2021 skutečně došlo
k ověření fyzické existence veškerého majetku v kontrolovaném objektu, a že bylo při fyzické
inventuře postupováno v souladu s ustanovením § 6 vyhlášky č. 270/201 O Sb., o inventarizaci
majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je při fyzické inventuře základním
způsobem zjišťování skutečného stavu majetku ověření jeho fyzické existence.

V důsledku neoznačení majetku inventárními čísly a nesprávných údajů rovněž nebylo
možno potvrdit, že majetek umístěný v tomto objektu byl dostatečně chráněn před jeho zneužitím,
ztrátou či odcizením ve smyslu ustanovení § 35 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Náprava:
V současné době probíhá šetření, zda zapůjčené věci zůstanou trvale v Libeňském světě a tím
pádem budou převedeny v majetkových kartách na daný odbor a místo určení, nebo zda budou
vráceny zpět. Bude sepsán seznam majetku, který slouží pro dekoraci, má nulovou hodnotu a který
si evidenčně povede OKSMPP jako interní doklad.
Termín: 30.11.2022
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Napraveno:
OKSMPP doplnila chybějící inventarizační čísla na majetek umístěný v objektu Libeňský svět
(muzeum Libně).
Zodpovědná osoba: vedoucí OKSMPP ÚMČ

3.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku
územního celku

Právnípředpis: ČÚS č. 701- 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)

► ustanovení ČÚS č. 701 bod 6.4.

Při přezkoumání hospodářských operací podnikatelské činnosti bylo zjištěno, že MČ
ve třech případech neúčtovala o věcných břemenech k okamžiku uskutečnění účetního případu
v souladu s platnými účetními předpisy. Jednalo se o smlouvy o věcném břemeni:
- č. 2020/0491/OSM.DEP uzavřenou dne 06. l 0.2020 se společností PREdistribuce a.s.,

za jednorázovou úplatu 4 295 Kč bez DPH. Návrh na zápis (vklad) do katastru nemovitostí byl
podán dne 23.12.2020 (V-79783/2020). O tomto věcném břemeni bylo účtováno dne
19.01.2021 (vystavená faktura č. 2194040009);

- č. 2020/0533/OSM.DEP uzavřenou dne 28.10.2020 se společností PREdistribuce a.s.,
za jednorázovou úplatu 286 250 Kč bez DPH. Návrh na zápis do katastru nemovitostí byl
podán dne 23.12.2020 (V-79778/2020). O věcném břemeni bylo účtováno dne 27.01.2021
(vystavená faktura 2194040010);

- č. 2020/0579/OSM.DEP uzavřenou dne 08.12.2020 se společností PREdistribuce a.s.
za jednorázovou úplatu 9 600 Kč bez DPH. Návrh na zápis do katastru nemovitostí byl podán
dne 03.02.2021 (V8530/2021). O věcném břemeni bylo účtováno dne 01.03.2021 (vystavená
faktura č. 2194040014).

MČ porušila ustanovení § 36 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, podle kterého byla povinna dodržet účetní metody, když v rozporu s bodem
6.4. ČÚS č. 701 - Účty a zásady účtování na účtech, neúčtovala o výnosech a vzniku pohledávky
z titulu zřízení věcného břemene k okamžiku uskutečnění účetního případu, tj. ke dni doručení
návrhu na zápis do katastru nemovitostí. S přihlédnutím k ustanovení § 1262 odst. 1 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví, že zřizuje-li
se právním jednáním služebnost k věci zapsané ve veřejném seznamu, vzniká zápisem do takového
seznamu, mělo být správně účtováno k datu právních účinků zápisu, který je shodný s datem
doručení návrhu na zápis katastrálnímu úřadu, a který je považován za den poskytnutí služby (den,
ke kterému oprávněný nabývá právo z věcného břemene).

MČ měla v okamžiku právních účinků návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí
účtovat o předpisu pohledávky na straně MÁ DÁTI účet 311 - Odběratele a straně DAL účet 3 78
- Ostatní krátkodobé závazky, při doručení vyrozumění o provedení vkladu do katastru
nemovitosti vystavit daňový doklad s účtováním na straně MÁ DÁTI účet 378 - Ostatní
krátkodobé závazky a na straně DAL účet 602 - Výnosy z prodeje služeb, 343 - Daň
z přidané hodnoty a úhradu pohledávky na straně MÁ DATI účet 241 - Běžný účet a na straně
DAL 311 - Odběratele.

V důsledku nesprávného účtování došlo k ovlivnění údajů vykázaných v účetních
závěrkách sestavených v roce 2020 a 2021, tj. ke snížení výnosů a výsledku hospodaření za rok
2020 a ke zvýšení výnosů a výsledku hospodaření za rok 2021, ze kterého se vycházelo při
stanovení podílu MČ na dani z příjmů hl. m. Prahy za uvedená zdaňovací období o částku
290 545 Kč. MČ je povinna tyto skutečnosti zohlednit v podkladech pro dodatečné přiznání hl. m.
Prahy k dani z příjmů za rok 2020 a pro daňové přiznání hl. m. Prahy k dani z příjmů za rok 2021.
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Upozornění na riziko, vyplývající z výše uvedených zjištěných skutečností:

- riziko sankcí v důsledku dodatečného vyměření daně z příjmů právnických osob.

Náprava:
OSM byla poučena o nezbytnosti poskytnutí informace EO, kdy byl podán návrh (datum podání)
na vklad věcného břemene do katastru nemovitostí, díky této informaci bude ke stejnému dni
proveden účetní zápis na účtech 311/378.
Zodpovědná osoba: vedoucí OSM ÚMČ

4.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně
peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Právní předpis: Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů

► ustanovení§ 14 odst. 2 a 4 písm. e)

Při přezkoumání výdajů rozpočtu bylo při kontrole dodržování příslušných smluvních
vztahů zjištěno, že:
- Smlouva o dílo č. 2021/0534/OURV.DPR ze dne 14.12.2021 na služby spojené s odborným

poradenstvím, na jejímž základě byla dodavatelem Česká zemědělská univerzita v Praze
vystavena zálohová faktura ve výši 592 900 Kč včetně DPH (490 000 Kč bez DPH) evidovaná
v knize došlých faktur pod č. 2101050062 ze dne 27.12.2021, byla druhou smluvní stranou
v registru smluv zveřejněna dne 14.01.2022. Lhůta pro zveřejnění uplynula dne 13.01.2022.
Faktura byla uhrazena dne 29.12.2021 (účetní doklad č. 310000759 ze dne 29.12.2021),
tj. před nabytím účinnosti smlouvy,

- Smlouva o dílo č. 2021/0549/OURV.DPR ze dne 22.12.2021 s dodavatelem Ing. Ondřejem
Valigurou na službu spojenou s vypracováním manuálu a studie udržitelnosti veřejných
prostranství ve výši 487 000 Kč bez DPH, na jejímž základě byla dodavatelem dne 22.12.2021
vystavena zálohová faktura č. 2101050065 v celé výši smluvní ceny 487 000 Kč bez DPH,
byla MČ v registru smluv zveřejněna až dne 23.02.2022. Lhůta pro zveřejnění uplynula dne
21.01.2022. Zálohová faktura byla uhrazena dne 29.12.2021 (bankovní výpis č. 247), tj. před
nabytím účinnosti smlouvy,

- Objednávka č. 2021/2078/OURV.DPR/ML ze dne 21.12.2021 ve výši 181 500 Kč
(150 000 Kč bez DPH) vystavená na dodavatele Intellmaps s.r.o. na odbornou konzultaci
a proškolení zaměstnanců v oblasti digitalizace map a zpracování mapových podkladů, byla
MČ zveřejněna v registru smluv až dne 22.02.2022. Lhůta pro zveřejnění uplynula dne
20.01.2022. Dodavatelská faktura byla evidována v knize došlých faktur pod č. 21O1050060
dne 27.12.2021 a uhrazena dne 29.12.2021 (účetní doklad č. 310000762), tj. před nabytím
účinnosti smlouvy.

Ve výše uvedených případech nebylo dodrženo ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, podle kterého musí být smlouvy
s hodnotou předmětu plnění přesahující 50 tis. Kč bez DPH zveřejněny nejpozději do 30 dnů
od uzavření smlouvy (příp. od akceptace objednávky). Jelikož podle ustanovení § 6 téhož zákona
smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti
nejdříve dnem uveřejnění, byly výdaje hrazeny před nabytím účinnosti smlouvy.

Tato skutečnost nebyla při provádění řídící kontroly při ověřování správnosti uvedených
hospodářských operací zjištěna. Předběžná řídící kontrola nebyla funkční v oblasti schvalovacích
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postupů při předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů po vzniku závazku orgánu veřejné
správy, které zajišťuje ve své působnosti příkazce operace a hlavní účetní podle ustanovení § 14
odst. 2 a 4 písm. e) vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů, podle kterého se prověří správnost určení věřitele, výše a splatnosti vzniklého
závazku orgánu veřejné správy a jiné skutečnosti týkající se uskutečnění operace jako účetního
případu podle zvláštních právních předpisů pro vedení účetnictví orgánu veřejné správy
souvisejících účetních rizik, které se mohou vyskytnout zejména v souvislosti se zapojením cizích
zdrojů, zálohami aj.

Upozornění na riziko, vyplývající z výše uvedených zjištěných skutečností:

- finanční riziko v důsledku použití veřejných prostředků před nabytím účinnosti smluv,
tj. před jejich zveřejněním v rejstříku smluv.

Napraveno:
OÚRV má již nastaven vnitřní kontrolní systém, který zajistí, že vystavení / uhrazení faktury
neproběhne dříve, než smlouva nabyde účinnosti. Vnitřní kontrolní mechanismus dále zajistí,
že odbor bude zveřejňovat smlouvy v registru smluv dle zákona.
Zodpovědná osoba: vedoucí OÚRV ÚMČ

C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků
a) Při přezkoumání hospodaření MČ za rok 2020 a popř. předchozí roky

• byly zjištěny následující chyby a nedostatky (pozn.: pouze nenapravené chyby
a nedostatky ke dni ukončení přezkoumání hospodaření za předchozí rok):

5.
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi

Právnípředpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve zněnípozdějších předpisů

► ustanovení§ 30 odst. 1 písm. b) a odst. 2

Přezkoumáním zůstatku účtu 905 - Vyřazené pohledávky, analytický účet 0100 ORJ 16
(OSMS), vykázaného v příloze k 31.12.2019 za podnikatelskou činnost, v návaznosti
na předložené inventurní soupisy za správcovskou firmu OSMS, byl kontrolní skupinou zjištěn
rozdíl mezi účetním stavem na podrozvahovém účtu v příloze a stavem v inventurním soupisu
ve výši 23 007 201,03 Kč. MČ nedodržela ustanovení § 30 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, neboť při dokladové inventarizaci
k 31.12.2019 nezjistila skutečné stavy vyřazených pohledávek účtovaných v knize
podrozvahových účtů a neověřila, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu v účetnictví.

MČ přijala opatření k nápravě výše uvedeného nedostatku. Správcovská firma OSMS
předložila inventarizaci za rok 2021 vedenou podle analytických a syntetických účtů, jejíž součástí
byl inventurní soupis účtu 905 0100 ORJ 16 - Vyřazené pohledávky, na kterém byl vykázán
zůstatek k 31.12.2021 ve výši 60 681 126,93 Kč. Provedení dokladové inventury a ověření
skutečného stavu vyřazených pohledávek ke dni 31.12.2021 doloženo nebylo. Nedostatek nebyl
napraven, neboť inventura podrozvahového účtu 905 O 100 ORJ 16 - Vyřazené pohledávky nebyla
ani za rok 2021 provedena podle ustanovení § 30 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
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Náprava:
Správní firma činí kroky k odstranění všech nedostatků postupným čištěním historické agendy
jednotlivých účtů.
Termín: 31.12.2023
Zodpovědná osoba: provozně ekonomický ředitel Osmá správa majetku a služeb a.s./ vedoucí
OSMÚMČ

6.
► ustanovení§ 4 odst. 8

MČ nedodržela postup tvorby opravných položek k pohledávkám upravený ustanovením
§ 65 odst. 6 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění
pozdějších předpisů, které stanoví, že v případě pohledávek se považuje za významnou a tvoří se
opravná položka ve výši 1 O % za každých ukončených devadesát dnů po splatnosti dané
pohledávky. Bylo zjištěno, že k 31.12.2018:
- v hlavní činnosti MČ nevytvořila opravnou položku k pohledávce po splatnosti vyplývající
z uplatněné smluvní pokuty za prodlení s předáním dokončeného díla zaúčtovanou na účtu
3 77 O 160 - Ostatní krátkodobé pohledávky ve výši 161 470,64 Kč. Pohledávka byla splatná dne
07.12.2015, NAPRAVENO.
- v podnikatelské činnosti byly v nesprávné výši vytvořeny opravné položky k pohledávkám
po splatnosti vedeným na účtu 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky. Opravné položky byly
k 31.12.2018 vytvořeny v celkové výši 6 326 939,24 Kč. Z předložených podkladů pro výpočet
opravných položek "tabulka č. 19 - Přehled pohledávek k 31.12.2018 - rozpis pohledávek po lhůtě
splatnosti - zpracované správcovskou firmou OSMS a Centra a. s. a za okruh podnikatelské
činnosti účtovaný MČ" měly být proúčtovány opravné položky ve výši 179 634 436, 15 Kč.
- v podnikatelské činnosti byly v nesprávné výši vytvořeny opravné položky k pohledávkám
po splatnosti vedeným na účtu 311 - Odběratelé. Opravné položky byly k 31.12.2018 vytvořeny
v celkové výši 515 551,46 Kč. Z předložených podkladů pro výpočet opravných položek "tabulka
č. 19 - Přehled pohledávek k 31.12.2018 - rozpis pohledávek po lhůtě splatnosti - zpracovaný
správcovskými firmami OSMS a Centra a. s. a za okruh podnikatelské činnosti účtovaný MČ"
měly být proúčtovány opravné položky ve výši 682 804,66 Kč.

MČ nepostupovala v souladu s ustanovením § 4 odst. 8 zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, které stanoví účetním jednotkám mimo jiné povinnost
při vedení účetnictví dodržovat účetní metody. V důsledku nedodržení metody postupu tvorby
opravných položek došlo ke zkreslení ocenění pohledávek netto v rozvaze k 31.12.2018.

MČ přijala opatření k nápravě výše uvedeného nedostatku. Bylo ověřeno, že opravné
položky v hlavní činnosti k účtu 3 77 - Ostatní krátkodobé pohledávky k 31.12.2019, 31.12.2020
a 31.12.2021 byly vytvořeny ve správné výši. V podnikatelské činnosti v části zpracované
správcovskou společností OSMS však nedostatek v oblasti vykázaných opravných položek nadále
trvá, neboť rozdíly z předchozích účetních období roku 2019, 2020 nebyly napraveny ani
k 31.12.2021. OSMS nedoložila postup tvorby opravných položek k pohledávkám vzniklým
v roce 2019 a v roce 2020.

V důsledku nedodržení metody postupu tvorby opravných položek nebylo v oblasti
pohledávek podnikatelské činnosti možno potvrdit, že účetní závěrka sestavená k 31.12.2021
podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví ve smyslu ustanovení§ 7 zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
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Náprava:
Správní firma činí kroky k odstranění všech nedostatků postupným čištěním historické agendy
jednotlivých účtů.
Termín: 31.12.2023
Zodpovědná osoba: provozně ekonomický ředitel Osmá správa majetku a služeb a.s. I vedoucí
OSMÚMČ

7.

► ustanovení§ 8 odst. 2, 3 a 4

Přezkoumáním následujících zůstatků účtů podnikatelské činnosti vykázaných v rozvaze
a příloze k 31.12.2018 v návaznosti na inventurní soupisy byly zjištěny následující nedostatky:
- zůstatky následujících účtů nebyly doloženy položkovým rozpisem, takže nebylo možné majetek
a závazky jednoznačně určit: podrozvahový účet 905 100 - Vyřazené pohledávky ve výši
38 038 956,69 Kč, analytický 378 0310 ORJ 16 - Ostatní krátkodobé závazky ve výši
698 123,92 Kč, 388 0100 ORJ 16 - Dohadné účty aktivní ve výši 2 915 512,51 Kč, 324 xxx ORJ
16 - Krátkodobé přijaté zálohy ve výši 38 225 309,02 Kč,
- pohledávky na účtu 3 77 - Ostatní krátkodobé pohledávky byly doloženy inventurními soupisy
za správcovské firmy Centra a.s. a OSMS a okruh podnikatelské činnosti účtovaný na MČ.
Kontrolní skupina zjistila rozdíl mezi stavem účtu v rozvaze a dokladovou inventurou jednotlivých
analytických účtů v celkové výši 33 321 783,54 Kč. Rozdíl nebyl průkazně doložen a rovněž nebyl
proúčtován inventarizační rozdíl ve smyslu ustanovení § 30 odst. 10 a 11 zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
- analytický účet 377 0360 ORJ 16: nebyly doloženy podklady k dokladové inventuře k položkám
uvedeným na řádku č. 2 - PVK- zůstatek ve výši 72 758,14 Kč (dobropisy z roku 2001) a řádku
č. 4 - Centrum Palmovka - zůstatek ve výši 1 513 423,79 Kč,
- na řádku č. 7 - "Správa tepelného hospodářství s.r.o." byl vykázán zůstatek ve výši 534 096 Kč,
kdy u této položky byla v soupisu uvedena faktura č. 200150016, která však, jak bylo následně
kontrolní skupinou zjištěno, ve skutečnosti byla na částku ve výši 2 404 235 Kč. MČ ke dni
ukončení přezkoumání hospodaření (26.04.2019) nedoložila, kdy a jakým dokladem došlo
k částečné úhradě této faktury,
- na řádku č. 6 - ,,Centrum Palmovka, a.s." byl vykázán zůstatek ve výši 300 363,80 Kč, u této
částky byla v inventurním soupisu uvedena faktura č. 200140005 bez uvedení částky. Kontrolní
skupina zjistila, že faktura je ve skutečnosti na částku ve výši 2 833303 Kč, přičemž MČ ke dni
ukončení přezkoumání hospodaření (26.04.2019) nedoložila, kdy a jakým dokladem došlo
k částečné úhradě této faktury. Zároveň bylo zjištěno, že výše uvedená faktura č. 200140005 byla
předmětem vzájemného zúčtování pohledávek a závazků mezi MČ a společností Správa tepelného
hospodářství s.r.o., kdy podle znění smlouvy č. 2016/0865/Osm.DOBCH mělo k 31.12.2017 dojít
ke 100% zápočtu hodnoty této faktury, tj. tato pohledávka měla zcela zaniknout. MČ na vyžádání
nedoložila kontrolní skupině doklad, kterým došlo ke zúčtování pohledávek a závazků na základě
uvedené smlouvy,
- analytický účet 377 0320 ORJ 15 vykazoval k 31.12.2018 zůstatek v celkové výši minus
397 590,76 Kč. Bylo zjištěno, že zůstatek zahrnoval kromě jiného i přeplatky z vyúčtování služeb
nájemníkům nebytových prostor společnosti Res trial s.r.o. ve výši 21 345 Kč (přeplatek z roku
2014), V.J. ve výši 49 870 Kč (pronájem ukončen k 31.07.2001), N.M. ve výši 67 484 Kč
(pronájem ukončen k 31.05.2011). MČ nedoložila prvotní doklady k výši těchto přeplatků
a kontrolní skupině bylo správcovskou firmou Centra a.s. následně i sděleno, že nebylo možné
přeplatky vrátit z důvodu dokladové nouze vzniklé nepředáním dokladů od původní správcovské
firmy Austis a.s.

Inventarizace pohledávek a závazků na uvedených účtech nebyla řádně provedena,
inventurní soupisy nebyly vyhotoveny v souladu s ustanovením § 30 zákona č. 563/1991 Sb.,

7/10



o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a účetnictví tak nebylo vedeno správně, úplně
a průkazně, jak ukládá ustanovení § 8 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů.

MČ přijala opatření k výše uvedenému nedostatku. Rozdíly v počátečních stavech
vykázaných k 01.01.2021 zjištěné u pohledávek vedených na účtech 377 - Ostatní krátkodobé
pohledávky a 905 - Vyřazené pohledávky v podnikatelské činnosti spravované společností OSMS
nebylo možné k 31.12.2021 identifikovat. Ověření skutečného stavu pohledávek ke dni
31.12.2021 nebylo doloženo. Inventarizace účtů pohledávek nebyla k 31.12.2021 provedena podle
ustanovení§ 30 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů. Nedostatky zjištěné při přezkoumání hospodaření za předcházející účetní období nebyly
napraveny.

Náprava:
Výše uvedené firmy činí kroky k odstranění všech nedostatků postupným čištěním historické
agendy jednotlivých účtů.
Termín: 31.12.2023
Zodpovědná osoba: provozně ekonomický ředitel Osmá správa majetku a služeb a.s. / vedoucí
OSMÚMČ

b) Při předchozích dílčích přezkoumáních hospodaření MČ za rok 2021

• byly zjištěny následující chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených
pod§ 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.:

8.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně
peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Právnípředpis: Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve zněnípozdějších předpisů
► ustanovení§ 25 odst. 1

V hlavní činnosti byla předložena fakturace za služby spojené s údržbou zeleně zajišťované
dodavatelem Pavlem Gardavským (IČ12619418) v přezkoumávaném období od 01.01.2021
do 30.11.2021, celkem 139 faktur v celkové výši 9 326 432 Kč s DPH. Služby byly realizovány
na základě objednávek bez uzavření smluvního vztahu (smlouvy o dílo nebo rámcové smlouvy).
Např.:
- faktura č. 2101020934 (doklad č. 610000219 ze dne 11.11.2021) ve výši 278 832,40 Kč s DPH
byla vystavena za řez živých plotů v oblasti G (objednávka č. 2021/1206/OZP.DSMZ/OM);
- faktura č. 202121O1020935 (doklad č. 610000220 ze dne 11.11.2021) ve výši 569 728 Kč s DPH
byla vystavena za řez živých plotů v ulici Burešova a Čumpelíkova (objednávka
č. 2021/1207/OZP.DSMZ/OM);
- faktura č. 202121O1020936 (doklad č. 610000221 ze dne 11.11.2021) ve výši 179 685 Kč s DPH
byla vystavena za řez živých plotů v ulici Famfulíkova, Taussigova, Hlaváčova a Ládví
(objednávka č. 2021/1160/OZP.DSMZ/MV).

Vzhledem k výši vynaložených výdajů a opakujících se prací měla MČ postupovat podle
ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, a na základě zadávacího řízení, které by byla oprávněna použít na veřejnou zakázku
obdobného předmětu a předpokládané hodnoty, uzavřít rámcovou dohodu, ve které by byly
ujednány rámcové podmínky týkající se zejména ceny nebo jiných podmínek plnění veřejné
zakázky, které jsou závazné po dobu trvání rámcové dohody.
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V tomto případě nebyl vnitřní kontrolní systém MČ dostatečně funkční ve smyslu
ustanovení§ 25 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů,
ve kterém je stanoveno, že vedoucí orgánu veřejné správy je v rámci své odpovědnosti povinen
v tomto orgánu zavést a udržovat vnitřní kontrolní systém, který vytváří podmínky pro
hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy, je způsobilý včas zjišťovat, vyhodnocovat
a minimalizovat provozní, finanční, právní a jiná rizika vznikající v souvislosti s plněním
schválených záměrů a cílů orgánu veřejné správy a zahrnuje postupy pro včasné podávání
informací příslušným úrovním řízení o výskytu závažných nedostatků a o přijímaných a plněných
opatřeních k jejich nápravě.

Upozornění na riziko, vyplývající z výše uvedených zjištěných skutečností:

- riziko nehospodárného, neefektivního a neúčelného vynaložení finančních prostředků
v důsledku nedostatečné funkčnosti řídící kontroly v oblasti veřejných zakázek na údržbu zeleně.

MČ přijala opatření k nápravě výše uvedeného nedostatku. Kontrolní skupině byla
odborem životního prostředí zaslána informace o postupech při zpracování kritérií pro vyhlášení
výběrového řízení na údržbu veřejné zeleně MČ. Termín vyhlášení výběrového řízení byl stanoven
do konce dubna 2022. Při seznámení MČ s výsledky konečného přezkoumání hospodaření byla
kontrolní skupina informována, že předpokládaný termín realizace výběrového řízení není
vzhledem ke schvalovacím postupům MČ reálný. Nedostatek nebylo vzhledem k tomu, že nebylo
doloženo vyhlášení výběrového řízení, možné hodnotit jako napravený.

Náprava:
V roce 2021 odbor životního prostředí připravil podklady pro vyhlášení nadlimitní verejne
zakázky na provádění pravidelné údržby ploch veřejné zeleně na území městské části Praha 8.
Účelem této nadlimitní veřejné zakázky bylo uzavření rámcové dohody o poskytování služeb
na údržbu veřejné zeleně na období 4 let, a to vždy s jedním dodavatelem pro konkrétní část
veřejné zakázky. Předmět veřejné zakázky byl v rámci vyhlášeného řízení rozdělen na 9 částí
ve smyslu§ 101 ZZVZ. Předmětem rámcové dohody byla úprava vzájemných práv a povinností
s ohledem na realizaci dílčích plnění na základě rámcové dohody.
Předmětem jednotlivých dílčích plnění bylo provádění údržby ploch veřejné zeleně na území
městské části Praha 8, přičemž jednotlivé služby byly podrobně specifikovány v závazném vzoru
rámcové dohody o poskytování služeb tvořícího přílohu č. 2 zadávací dokumentace. Jednalo se
mimo jiné o zajištění následujících služeb - Úklid ploch veřejné zeleně od polétavého odpadu,
Vyhrabání spadaného listí, Řez živých plotů, Zimní údržba komunikací pro pěší, Údržba
dětských hřišť a sportovišť, Odstranění náletových dřevin, Řez stromů.
„Pravidelná údržba ploch a veřejné zeleně na území MČ Praha 8" včetně uvedení dat, jak bylo
postupováno:

• Předběžné oznámení záměru vyhlásit nadlimitní veřejnou zakázku bylo uveřejněno
11.05.2020.

• Datum vyhlášení (zveřejnění) nadlimitní veřejné zakázky bylo učiněno 27.05.2021.
• Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení na uzavření nadlimitní rámcové dohody
• Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 25.08.2021
• Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace, úkony probíhaly postupně dle

došlých připomínek: 09.06.2021, 15.06.2021, 21.07.2021
• Námitka stěžovatele CENTRA a.s. (IČO: 186 28 966) proti zadávacím podmínkám

zadavatele byla doručena dne 15.07.2021.
• Rozhodnutí zadavatele ze dne 28.07.2021 o vyhovění námitkám stěžovatele CENTRA

a.s. (č. Usn RMC 0339/2021).
• Rozhodnutí zadavatele ze dne 28.07.2021 o zrušení zadávacího řízení (č. Usn RMC

0340/2021 ).
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V současné době jsme před dokončením vypořádání se s námitkami a budeme opět žádat
o Otevřené řízení na uzavření nadlimitní rámcové dohody na „Pravidelnou údržbu ploch a veřejné
zeleně na území MČ Praha 8".
Žádost o vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky bude na odbor právních služeb ÚMČ Praha 8
podána řádově během dvou měsíců.
Zodpovědná osoba: vedoucí OŽP ÚMČ

9.
Právní předpis: Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů

► ustanovení§ 5 odst. 1 a 5 písm. a)

Při kontrole smluv v oblasti podnikatelské činnosti bylo zjištěno, že v registru smluv
nebyla správně uvedena metadata. Jednalo se o kupní smlouvu č. 2021/0434/OZP.DSTS ze dne
20.09.2021 uzavřenou se společností SOP a.s. na prodej vozidla značky Holder C 250 za kupní
cenu 1 140 tis. Kč bez DPH, o smlouvu o dílo č. 2021/0530/OURV.DPR ze dne 14.12.2021
uzavřenou se společností ARCHUM ARCHITEKTI s.r.o. na podkladovou studii pro zrněnu
územního plánu P 555 ve výši 205 tis. Kč bez DPH a o smlouvu o spolupráci
č. 2021/0453/OURV.DPR ze dne 06.10.2021 uzavřenou s PhDr. Radmilem Konvalinkou
na realizaci investičního projektu ve výši 3 128 tis. Kč bez DPH. Příslušná metadata obsahovala
chybnou identifikaci smluvní strany. MČ byla uvedena v kolonce publikujícího subjektu
a současně v kolonce smluvní strany.

MČ v uvedených případech nepostupovala v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 a odst. 5
písm. a) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů, podle kterého smlouva, jejíž metadata neobsahují identifikaci smluvních stran, se
nepovažuje za uveřejněnou prostřednictvím registru smluv.

V důsledku toho, že se na výše uvedené smlouvy nahlíží jako na nezveřejněné, i když se
na ně povinnost k uveřejnění v registru smluv vztahuje, nenabývají účinnosti, neboť podle
ustanovení § 6 odst. 1 uvedeného zákona, smlouva, která musí být uveřejněna v registru smluv,
nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Není-li taková smlouva
uveřejněna ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, je podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů zrušena od počátku.

V případě zrušeních smluvních vztahů lze postupovat podle části VIII. Následky
uveřejnění, zrušení smlouvy, oprava Metodického návodu k aplikaci zákona o registru smluv,
č.j. MV-37683-6/EG-2018, verze 1.12, vydaného Ministerstvem vnitra v lednu 2022.

MČ přijala opatření k nápravě výše uvedeného nedostatku. Kontrolní skupinou bylo
ověřeno, že metadata chybně uvedená v registru smluv byla opravena pouze v jednom případě,
a to opravou metadat společnosti SOP a.s., která zveřejnil odbor životního prostředí dne
07.04.2022. Správná metadata společnosti ARCHUM ARCHITEKTI s.r.o. a PhDr. Radmily
Konvalinkové však v registru smluv uvedena nebyla. Nedostatek nelze z tohoto důvodu hodnotit
jako napravený.

Napraveno:
Metadata společnosti ARCHUM ARCHITEKTI s.r.o. a PhDr. Radmily Konvalinkové byla
správně doplněná.
Zodpovědná osoba: vedoucí OÚRV ÚMČ
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