
Příloha č. 15 usnesení č. Usn ZMC 010/2020
Zastupitelstva městské části Praha 8
ze dne 1. července 2020

Opatření k nápravě nedostatků zjištěných odborem
kontrolních činností MHMP

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

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve
vlastnictví územního celku

Právní předpis: Vyhláška 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 zněnípozdějších předpisů► ustanovení § 14 odst. 12

Přezkoumáním přírůstků na účtu 021 - Stavby bylo zjištěno, že nebyl dodržován
okamžik uskutečnění účetního případu, kterým je podle ustanovení bodu 6.1.3. ČÚS č. 71 O - 
Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek okamžik uvedení
dlouhodobého hmotného majetku do stavu způsobilého k užívání. Jednalo se o dokončené
stavby realizované Odborem životního prostředí Úřadu MČ, které byly zařazeny do
majetkové evidence v prosinci roku 2019, ačkoliv kolaudace těchto staveb proběhla v období
leden - únor roku 2019, např.:
- revitalizace prostranství ul. Stejskalova (park u Rokytky) ve výši 3 271 602,25 Kč byla
zařazena dne 30.12.2019, dokladem č. 800000123, (kolaudace dne 15.2.2019),
- výstavba podzemních kontejnerů v ulici Sokolovská x Karlínské náměstí ve výši
1 142 557,10 Kč byla zařazena dne 30.12.2019, dokladem č. 800000111, (kolaudace dne
21.1.2019),
- vybudování schodů v parku Pod Korábem ve výši 878 813 Kč bylo zařazeno dne
30.12.2019, dokladem č. 800000107, (kolaudace dne 28.1.2019).

Z důvodu pozdního předávání podkladů týkajících se dokončených investičních akcí
k zaúčtování nebylo v uvedených případech o ocenění dlouhodobého hmotného majetku
účtováno k okamžiku uvedení tohoto majetku do stavu způsobilého k užívání, takže nebylo
naplněno ustanovení § 14 odst. 12 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, a v důsledku toho nebyla
v mezitímních účetních závěrkách roku 2019 vykázána správně hodnota majetku na účtu 021
-Stavby.

Upozornění na riziko, vyplývající z výše uvedených zjištěných skutečností:

- riziko nesprávnosti účetnictví ve smyslu ustanovení § 8 zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v důsledku nedodržení ustanovení § 28 výše
uvedeného zákona, podle kterého účetní jednotky, které hospodaří s majetkem územních
samosprávných celků, o něm účtují a odpisují v souladu s účetními metodami.

Opatření: Pozdní předání dokladů k proúčtování bylo způsobeno obměnou příslušných
zaměstnanců daného odboru. Jsme si vědomi, že došlo k zařazení se zpožděním. Účetní
odpisy byly nastaveny tak, aby byly dopočítány zpětně od příslušného data (leden-únor).
Zodpovídá: vedoucí OŽP ÚMČ
Termín: 30.09.2020
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Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání
s mm1

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.

Náprava: Vykazování na účtu 905 - vyřazené pohledávky ORJ 16 (OSMS, a.s.) bude
předáno k podrobnějšímu zpracování Osmé správě majetku a služeb, a.s.
Zodpovídá: vedoucí OSM ÚMČ
Termín: 31.12.2020

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

Právnípředpis: ČÚS č. 701 - 71 O(§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)► ustanovení ČÚS č. 701 bod 6.4
MČ uzavřela dne 27.6.2019 smlouvu č. 2019/0076/OSM.DOBCH na prodej pozemku

parc. č. 9, k. ú. Kobylisy, za cenu ve výši 1 114 740 Kč. Návrh na vklad do katastru
nemovitostí byl podán dne 17 .9.2019. Pozemek byl vyřazen z majetkové evidence
a z účetnictví (účet 031 - Pozemky, doklad č. 800000023 ze dne 18.9.2019) a byl zaúčtován
výnos z prodeje pozemku (účet 647 - Výnosy z prodeje pozemků, doklad č. 27000047 ze dne
17.9.2019). Bylo zjištěno, že dne 19.12.2019 byl návrh na vklad zamítnut, neboť smlouva
nebyla zveřejněna v registru smluv. Pozemek však nebyl znovu zařazen do evidence
a účetnictví a výnos nebyl odúčtován. MČ nepostupovala v souladu s ustanovením bodu 6.4.
ČÚS č. 701 - Účty a zásady účtování na účtech, podle kterého, není-li zápis do katastru
nemovitostí povolen, provede účetní jednotka opravu účetním zápisem. Podle ustanovení § 36
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vybraná účetní jednotka
postupuje podle Českých účetních standardů vždy. Výnosy podnikatelské činnosti byly tak
nesprávně navýšeny o částku ve výši 1 114 740 Kč a hodnota majetku na účtu 031 - Pozemky
byla snížena o částku ve výši 340 000 Kč.

Upozornění na riziko, vyplývající z výše uvedených zjištěných skutečností:

- riziko nesprávného stanovení podílu MČ na dani z příjmů právnických osob hl. m.
Prahy za rok 2019 a rok 2020.

Náprava: Informace o zamítnutí návrhu na vklad nebyla předána tak, aby oddělení účetní
evidence mohlo provést zpětvzetí účetního zápisu. Výnosy podnikatelské činnosti ve výši
1 114 tis. Kč a hodnota majetku na účtu 031 - pozemky bude předmětem dodatečného
daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2019 a řádného daňového
přiznání k dani z příjmu právnických osob 2020.
Opatření: Povinností daného odboru (v tomto případě OSM) je včas informovat o zamítnutí
návrhů na vklad. Apelujeme na řádné předávání informací.
Zodpovídá: vedoucí OSM ÚMČ
Termín: 31.12.2020
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Právnípředpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve zněnípozdějších předpisů► ustanovení§ 27 odst. 1 písm. h)
Majetek určený k prodeji nebyl k 18.12.2019 přeceněný na reálnou hodnotu. Jednalo

se o prodej nemovitostí, který byl schválen usnesením Zastupitelstva MČ č. 148/2019 ze dne
18.12.2019, tj. pozemek parc. č. 527/97, k. ú. Střížkov, za cenu ve výši 47 738 780 Kč
a usnesením Zastupitelstva MČ č. 047/2019 ze dne 18.12.2019, tj. pozemek parc. č. 2235
s domem č. p. 616 a pozemek parc. č. 2236/3, vše k. ú. Libeň, za celkovou cenu ve výši
16 701 567 Kč. MČ nepoužila účetní metodu podle ustanovení § 64 odst. 1 a 2 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 oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u majetku určeného
k prodeji a okamžik uskutečnění účetního případu, ke kterému se oceňuje reálnou hodnotou.
Tento okamžik uskutečnění účetního případu bezprostředně souvisí s rozhodnutím osoby
nebo orgánu, který o této skutečnosti rozhoduje podle jiného právního předpisu. V důsledku
uvedeného nebyl k 31.12.2019 majetek oceněn v souladu s ustanovením§ 27 odst. 1 písm. h)
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého se reálnou
hodnotou oceňuje u vybraných účetních jednotek majetek určený k prodeji s výjimkou zásob.
V rozvaze k 31.12.2019 byla vykázána hodnota majetku nižší o 61 063 680 Kč.

Náprava: Důvodem včasného nepřecenění majetku určeného k prodeji je opatrnost. V tomto
roce byly prodeje majetku většinou staženy zpět i po odsouhlaseném rozhodnutí prodeje
daného majetku. Interním rozhodnutím je rozhodujícím okamžikem souhlas k prodeji od
MHMP. OSM zlepší plánování v oblasti prodejů.
Zodpovídá: vedoucí OSM ÚMČ
Termín: 31.12.2020

► ustanovení§ 3 odst. 1
MČ neúčtovala na účtu 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím

o předpisech závazků vyplývajících z finančního vypořádání MČ s rozpočtem hl. m. Prahy za
rok 2019. Jednalo se o závazek ve výši 209 349,26 Kč z odvodu poměrné části výnosů
z místních poplatků ze psů a za lázeňský nebo rekreační pobyt. O uvedenou částku byly
nesprávně navýšeny výnosy na účtu 606 - Výnosy z místních poplatků a tím byl navýšen
i výsledek hospodaření za rok 2019 a byly sníženy celkové závazky v rozvaze ke dni
31.12.2019. Jednalo se však o nevýznamné zkreslení vzhledem k celkovým pasivům a
výnosům MČ. MČ nepostupovala v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého jsou účetní jednotky povinny
účtovat o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti
časově a věcně souvisí.

Opatření: Nevýznamné zkreslení výnosů a pasiv bylo zapříčiněno neúplným předáváním
podkladů k zohlednění stavu v účetnictví k 31.12.2019. Komunikační tok je již nyní nastaven
tak, že k výše uvedenému již nebude docházet.
Zodpovídá: vedoucí jednotlivých oddělení EO ÚMČ
Termín: 31.12.2020
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chyby a nedostatky ve smyslu ustanovení§ 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.:

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

MČ dne 27.6.2019 (s účinností uvedenou ve smlouvě ode dne uveřejnění v registru
smluv) uzavřela smlouvu o spolupráci a poskytování služeb č. 2019/0298/OSM.DOBCH se
společností Centrum Palmovka, a.s. (akciová společnost se 100% účastí MČ, dále jen
společnost).

Předmětem dle čl. II. bodu 1 smlouvy byla správa laviček ve vlastnictví MČ včetně
jejich údržby a oprav. Za správu laviček MČ hradila společnosti měsíčně (7-12/2019) částku
59290 Kč včetně DPH (např. faktura č. 1901040117 ze dne 1.7.2019). Předmětné lavičky
měla společnost svěřeny ve správě na základě smlouvy o výpůjčce č. 2011/0810/MO.DEP ze
dne 9.11.2011. Předmětem výpůjčky bylo 250 ks laviček umístěných na území MČ za účelem
umístění reklamních plakátů na opěradlech laviček. Dle čl. IV. bodu 6 smlouvy je vypůjčitel
oprávněn přenechat předmět výpůjčky do podnájmu bez předchozího souhlasu půjčitele a dle
bodu 1 je vypůjčitel povinen na své náklady zajišťovat úklid, běžnou údržbu a opravy na
předmětu výpůjčky. S ohledem na skutečnost, která vyplývá ze smlouvy, tj. že MČ poskytla
bezúplatně majetek společnosti, přičemž příjmy z jeho využívání (příjmy z podnájmu za
účelem reklamy) plynou společnosti, nikoliv MČ, hodnotí kontrolní skupina poskytování
paušální částky na správu laviček jako nehospodárné pro MČ. Nebylo tak možno potvrdit, že
vnitřní kontrolní systém MČ, který je vedoucí orgánu veřejné správy povinen zavést a
udržovat, vytváří podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy, jak
ukládá ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění
pozdějších předpisů.

Náprava: OSM předloží ke schválení Radě MČ nové znění IN-HOUSE smlouvy, která
zohlední příjmy plynoucí z reklamy a lépe specifikuje finanční vztahy.
Zodpovídá: vedoucí OSM ÚMČ
Termín: 30.09.2020

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. 5 písm. a)

MČ dne 27.6.2019 (s účinností uvedenou ve smlouvě ode dne uveřejnění v registru
smluv) uzavřela smlouvu o spolupráci a poskytování služeb č. 2019/0298/OSM.DOBCH se
společností Centrum Palmovka, a.s. Kontrolou zveřejnění smlouvy v registru smluv bylo
zjištěno, že příslušná metadata neobsahovala identifikaci druhé smluvní strany. Tím nebylo
dodrženo ustanovení § 5 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 se smlouva, jejíž metadata neobsahují
identifikaci smluvních stran, nepovažuje za uveřejněnou prostřednictvím registru smluv.
Není-li smlouva, na kterou se povinnost k uveřejnění v registru smluv vztahuje, uveřejněna,
nenabývá 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 uvedeného zákona zrušena od počátku.
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Opatření: Zaměstnanci budou obeznámeni o vzniklé situaci a bude jim doporučena
dvoustupňová kontrola při uveřejňování smluv v registru. Riziko soudních sporů mezi
smluvními stranami v důsledku neuveřejněné smlouvy nehrozí.
Zodpovídá: vedoucí obchodního oddělení OSM ÚMČ
Termín: 31.07.2020

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb.§ 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
Právnípředpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve zněnípozdějších předpisů► ustanovení§ 8 odst. 1 a 2

Při kontrole dokladové inventarizace pohledávek hlavní činnosti byly zjištěny
nedostatky týkající se nevyúčtování záloh poskytnutých na základě zálohových faktur:
- inventurní soupis k analytickému účtu 314 0800, ORJ 901, ORG 1, vykazoval stav
k 31.12.2019 ve výši 261 097 Kč. Přezkoumáním zůstatku bylo zjištěno, že se jednalo
o zálohy poskytnuté v letech 2015 - 2018. Např. dokladem č. 310000399 ze dne 27.7.2018
byla poskytnuta záloha ve výši 17 040 Kč Institutu pro veřejnou správu Praha za školení
zaměstnance MČ zařazeného do Úřadu MČ,
- inventurní soupis analytického účtu 314 0800, ORJ 901, vykazoval stav k 31.12.2019 ve
výši 204 440,50 Kč. Přezkoumáním zůstatku bylo zjištěno, že se jednalo zálohy o poskytnuté
v letech 2016, 2017, 2018. Např. dokladem č. 310000101 ze dne 10.4.2017 byla uhrazena
záloha ve výši 14 600 Kč na nákup 4 ročních kuponů MHD pro zaměstnance MČ zařazené do
Úřadu MČ,
- inventurní soupis analytického účtu 314 0800, ORJ 617, vykazoval stav k 31.12.2019 ve
výši 203 397,25 Kč. Jednalo se o zálohy poskytnuté v roce 2017. Např. dokladem
č. 30000642 ze dne 21.12.2017 byla uhrazena záloha ve výši 129 tis. Kč na představení pro
semory.

MČ kontrolní skupině nedoložila, zda ověřila, že došlo k uskutečnění předmětu plnění
zaplacených záloh evidovaných v zůstatku na účtu 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy a zda
nemělo dojít k promítnutí zúčtování těchto poskytnutých záloh do účetnictví. Nebylo tak
možno potvrdit, že stav pohledávek vykázaných v účetnictví k 31.12.2019 vyjadřoval jejich
skutečný stav. MČ nepostupovala v souladu s ustanovením § 30 zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého účetní jednotky zjišťují při
inventarizaci skutečné stavy majetku a závazků a zaznamenávají je v inventurních soupisech.
Účetnictví v oblasti poskytnutých záloh nebylo vedeno správně, jak ukládá ustanovení § 8
odst. 1 a 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Opatření: V minulém účetním období se odd. účetní evidence zaměřilo na problematiku
nevyúčtovaných zálohových faktur. Stále probíhá urgence ze strany odd. účetní evidence,
jehož cílem je uvést celou tuto oblast do souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů, a to nejpozději do konce kalendářního roku.
Zodpovídá: vedoucí odd. účetní evidence
Termín: 31.12.2020
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